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 بەرکوڵ:
ی ئێراْ ٚ عٛضّبٔی پێػیٕەیەکی ٌە یەکبْ، ٔبکۆکیثە پێی ثەڵگە ِێژٚٚی

ک.َ.  4587ثی ضبڵی ِێژیٕەی ٘ەیە. ئەَ ٔبکۆکییەظ صەگەڕێتەٚە ثۆ ڕەجە
ثە صەضتی کرصْ ٚ تباڵْ ٚ ثڕۆیی غبری سٛڕەِػبر ثٛٚ ٘ۆکبریع صاگیر

ئبٌی عٛضّبٔی. ضب ٌەٚ ٔێٛەصا صراٚضێکبْ ثٛٚٔە ٔێٛثژیٛاْ ٚ ٌەٚثەری 
صەٚڵەتەی ثە٘یٛایەک ٚ ثە تەِبیەک کەٚتٕە  ضٕٛٚرەکبٔەٚە ٘ەر

راِیبری ٚاڵتی ئێراْ. ٌەٚٔێٛەصا ٔبٚثژیٛأبْ  صەضتتێٛەرصأی کبرٚثبری
ٔی ت صەثٕەٚە. ٚاڵتبٚٚەک ٌەِپەر ٚ ثەر٘ەڵطتبْ لٛ ٔبکرێ کبرێکیبْ ثۆ

یس، ثە ٔیػبٔەی ئبغتەٚایی سۆصەسۀە چەلی ِەیضأەٚە. ٍرٚٚش ٚ ئیٕگ
ٚ ئیٕگٍیس ٌە جڤبتێک پێک صە٘ێٕٓ ٌە: کبرثەصەضتبٔی ئێرأی، عٛضّبٔی، رٚٚش 

ثتٛأٓ کۆتبیی ثە غەڕ ٚ کێػەی ٔێٛاْ ئێراْ ٚ  ئەرزە ڕۆَ. ئبی ثەڵکٛ
کە ٌە  زیبٔٗثکبت ٚ کرصٔەٚەی سۆی ی ثٙێٕٓ. ئێرأیع صاٚایی لەرەثٛٚعٛضّبٔ
 بٔیبْ ثطتێٕٓ.عٛضّ

سۆیی ئبِبصەکرص ثۆ ضەرەتب صەٚڵەتی ئێراْ، غبٔضێکی ثە ٔٛێٕەرایەتی 
کرصٔی کێػەکە. ٔٛێٕەری ئێراْ ٌە صەرثبری عٛضّبٔی، ٚتٛٚێژ ٚ چبرەضەر

ثە ٔبٚی ِیرزا جەعفەرسبْ )ِٛ٘ۀضیص ثبغی( ِەغیرەصەٌٚە. ٌەٚ ڕێکەٚتەصا 
ۆی ٔەسۆغی ئەَ بْ کرا، ثەاڵَ ثە ٌ٘ە غبری تبراْ صاصۀیػت. صەضت ٔیػ

ثٛٚٔی ئێراْ ثۆ ڕاپەڕأضْ ٚ کۆتبیی ٘ێٕبْ ثەَ ٔێٛاْ ِیرزایە ٚ ثە پەٌە
ە، ِیرزا تەلی سبٔی فەرا٘بٔی ٚاتە )ئەِیر کەثیر( ٌەٚ کبتەصا ٌە ئبزەر یٔبسۆغی

ثبیجبْ صەثێ، ٚەک ٚەزیری غەڕ، ئەٚ ئەرکەی صەسۀە ئەضتۆ ٚ رەٚأەی 
عٛضّبٔی ئۀٛەر ئەفۀضی کرصە ٚ الغەٚە صەٚڵەتی ەکەْ. ٌەی صئەَ جڤبتە

 ڕاضت ٚ ٚتەثێژی سۆیی.صەِ
ک.َ. صەضتی پێکرص ٚ ضێ ضبڵ  >458ئەٚ لطە ٚ ثبضەظ ٌەضبڵی 

کرصٔی سبڵە ٔضە ڕێک کەٚتٓ ٘ەثٛٚ ٌەضەر صیبرصرێژەی پەیضاکرص. ٘ەرچە
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ٕبِەی َ پەیّبٔثەاڵ کبرثەصەضتبٔی ئێرأی ٚ عٛضّبٔی، الیەْضٕٛٚرییەکبْ، ٌە
ٕبِەی پێػٛٚ ثٛٚ. ٚەرۆکی ئەِیع ٘ەر کبکڵەی پەیّبٔتبزەیبْ صەرکرص، ٔب

صەِەتەلەیەکی زۆر ٌەضەر پەیّبٕٔبِەکەی ئەرزەڕۆَ، ٚایبْ صأب  صٚای
ا ەٚە، چۀض کەضێکی غبرەزیالیەْ ٘ەرصٚٚ صەٚڵەتی ئێرأی ٚ عٛضٕبٔیٌە

کەٚغۀی ٚتٛٚێژ ثبرەت ثە ٘ێڵی  رەٚأەی ضەر ضٕٛٚراْ ثکرێٓ ٚ ضٗ
صێر ٚەک چبٚە یەت ٚ ئیٕگٍیسضێکیع ٌە ٘ەرصٚٚ صەٚڵەتی ضۆڤی. ٚەفثکەْ

ئەٚ ِەغیرەصەٌٚەی ٘ەڵجژارص  کەٚتٕە ئێراْ ٘ەرڕەگەڵیبْ کەٚتٓ. ثۆ ئەَ ڕێک
ٚەفضی ی یٚ صەٚڵەتی عٛضّبٔیع صەرٚێع پبغبی کرصە ٔٛێٕەر. ضەرۆکبیەت

ٚیٍیبِطۆْ ٚ جێگری ئەٚ کبپیتبْ گالضکێت  ئیٕگٍیس ٌە ئەضتۆیی کٛڵۆٔێڵ
ۆف. چریک تیی ٚەفضی ضۆڤییەتیع صرا ثە کٛڵۆٔێڵثْٛٚ. ضەرۆکبیە

ک.َ. )ٚاتە  45:4صەضتی پێکرص ٚ ٌە ٔیٛەی ضبڵی  4598ٚتٛٚێژەکە ٌە ضبڵی 
ِبٚەی پێٕج ضبڵ ٚ ٔیٛ( صرێژەی ٘ەثٛٚ. ئەٚکەضبٔەی ضەرپەرغتیبری ئەَ 

ەٚە، یٔبِەیەکی ٔٛٚضیْ ٌە ئەضتۆ ثٛٚ، ٘ەر کەضە ٚ ضەفەرئەرکەیب
ز.( کِٛیطر/ ثەرپرضی  85;4 – ;7;4ضبڵ )ٌە  7ف ِبٚەی چریکۆِطیۆ
ٚ عٛضّبٔی، ثٛٚ. ٌەضەر ضٕٛٚری ئێراْ  پەرغتیبری ئەَ تیّە ٔٛێیەضەر

یع ٘ەڵگرتٕیبْ ٌە ئەضتۆ ثٛٚ. )صٚاتر  سػٗ ٌەگەڵ ضێ کەش کە کبرٚثبری ٔٗ
یەٚە صاِەزرا( ەئبٚایی ٌە رٚٚیی ئەَ سەریتٔەسػەی راضتەلیٕەی ئێرأی رۆژ

ثەڕێٛەچٛٚٔی کبرەکبٔی سۆی رەٚأەی صەٚڵەت کرصەٚە. ٌە پبظ  ٚ ٘ەٚاڵی
ەِبرۆڤ ئەٚەی گِطیۆز. کەضێک ثۀبٚی  91;4ضبڵی  ِرصٔی ئەٚ ٌە
ز. ٌە پترزثٛرگ ٌە چبپ صرا. ئەَ کۆپەڕە ٌە  8:;4ضبڵی  کۆکرصەٚە ٚ ٌە

برضی ثە ِەضیذی ٘ێٕبیە ضەر زِبٔی ف یکۆچی ِبٔگیضا ئبثکبر 4618ضبڵی 
 ەٚە کرصی ثە فبرضی. یچریکۆف، ٌە رٚٚضی ِطیۆٕبِەی دەتٔبٚٔیػبٔی ضەیب

ری ٔێٛاْ ئێراْ ٚ ثبغتریٓ ضەرچبٚە ثۆ پػکٕیٕی ِێژٚٚی راِیب 
ٔبِەی ێکبٔی ئێراْ ٌەٚ ضەرصەِەصا ضەفەرتی غبر ٚ الصعٛضّبٔی ٚ چۆٔێ
ە. ئەٚ کتێجە ٌە صەٚرەی ٔبضرەصیٓ غبصا ٚەرگێڕصراٚە ٚ یچریکۆفی رٚٚضی
ا ٌە پەڕتٛٚکشبٔەی ٚەزارەتی ٚ صەٚرەیەصٕٛٚضی ٌەثەرگێکی صەضت

 صەٚڵەتی ٌە ثەر صەضتبیە.ٔێٛ
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ثۆ ٔبٚچەکبٔی ثبغٛٚر چریکۆف، ئەٚ ِبٚەیە کە ٌە ئێراْ ثٛٚە، ضەفەری 
ی زۆری ٌەضەر ضٕٛٚر ٚ یبٚای ئێراْ کرصٚٚە ٚ زأیبرٚ ثبغٛٚری ڕۆژئ

گٛٔض ٚ غبرەکبٔی ئێراْ ٘ەثٛٚە. ٘ەرچۀضە ئەٚ کبرەی ئەٚ کبرێکی 
ی ئەَ صەڤەرأەی ضەفەری ثۆ بضی ٔەثٛٚە، ثەاڵَ ٌەِەڕ ٔبضیبرکۆِەڵٕ

، ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ ئبگبصاریەکی سەضتی تۆِبر کرصٚٚە ٚ ئبٚێٕەی کرصْٚٚ
ثباڵٔٛێٕی ژیبر ٚ ژیٕگەی ثەغێک کٛرصضتبْ ٚ ٘ەِەصاْ ٚ کرِبغبْ ٚ 

 ٘تضئیطفە٘بْ ٚ صزفٛي ٚ...
یە کە صراٚە، ئەٚە ئەٚەی ٌەٚ ضەفەرٔبِەیەصا گریٕگی تەٚاٚی پێ

ژیکی یطتراتێیەکی کرصٚٚە، ضەثبرەت ثە ثبری ئچریکۆف، ضەرصأی ٘ەر ج
پەي ٚ کەرەضتەیەکەٚە صەتٛأٓ ێٕە ٚ چ لػْٛ ٚ ٘ێسێک ثە چ کەٌٛئەٚ غٛ

ثەَ ِەڵجۀضأەصا ضەفەر ثکەْ ٚ ٌە ضەرِب ٚ گەرِبصا چۆْ تبلەت ثێٕٓ. 
ٌەِەڕ  یبٔەئەٚە صەگەڕێتەٚە ئەَ گٛزارغت ٚ زأیبری ثێگِٛبْ ئەِەظ ثۆ

 ەت ئبِبصە کراثێت.یەٚە ثۆ ضۆڤییثبری ضەرثبزیکبرٚ
ٚٚٔە ٚ ٚەرگێڕە فبرضەکە یەکی صیکەغەٚە ٔبٚی زۆر غٛێٓ ٔبڕٌە ال

گێڕ ٔبٚی ٌە ثیبٔییەکبْ غێٛەی ٚەر ٔەیتٛأیٛە ضبغیبْ ثکبتەٚە. ٘ەرٚە٘ب ئەٚ
رافی ئێرأی ثە فبرضی ٘ێٕبٚە ٌەگەڵ رێٕٛٚضی ئەِڕۆِبْ ٚ ٔبٚی جٛگ

٘ەِٛٚ   ٖٚ ئەٚە سٛێٕەرأٓ ثە یەک جبر سٛێٕضٔٗیە، ثەاڵَ ی ٘ەیجیبٚاز
ەکبکڵ صەگەْ. ئەَ ڵ صەغکێٓ ٚ ثپەرصەکبْ ٌە پێع چبٚیبْ الصەصرێ ٚ تٛێک

٘ەتبٚی ;468راْ ٌە ضبڵی جبر ٌە صٚای غۆڕغی گەالٔی ئێکتێجە ثۆ یەکەِ
ەٚەی چٛٚٔەِی ئەَ کۆپەڕە ثۀرسە صٚای پێضائێطتبظ چبپی صٚٚ چبپ کرا،
صیضەی سٛێٕەرأی ٘ۆگر  ٚکرصٔێکی ثبظ صەکەٚێتە ثەبْ ٚ غۀٛکەٚغبرەزای

 ثە ژیبر ٚ کۆِەڵٕبضی ٚ کەٚغەْ ٚ ضەرثرصەی گەالْ.
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 پێشەکی تەواو
ەکبٔی ئێراْ ٚ عٛضّبٔی ِێژٚٚیەکی صٚٚر ٚ صرێژی ٘ەیە. ئەٚ یٔبکۆکی

ەظ صەگەڕێتەٚە ثۆ صەٚرەی تەیّٛر ٚ غەڕەکبٔی ٌەگەڵ ئێٍضَٚ ثبیس. یٔبکۆکی
غبیە ٚ ضٛڵتبْ صەٚرەی ئٛزْٚ دەضۀضا صژایەتی ٚ کیٕەی ئەٚ پبصٌە 

ە ٚ یی ئەٚەی صەٚرە گەیػتە ضەفەٚیِذەِەصی فبتخ، تۆستر ثۆتەٚە، ثە٘ۆ
ی پبغبکبٔی عٛضّبٔی، ٚاتە دەزی صەضەاڵتضاری ثەضەر یضیبضەتی جیبٚاز

 ێر ڕوێفیکرصٔی کۆِەڵگبی ئێرأی. ٌەژٔیبی ئیطالِضا، ٘ەرٚە٘ب ثە ضٛٔیص
کرصٔی ثبری راِیبری ئەٚ تبریکتر ٘ۆیّبٔیضا. ئەِەظ ثٛٚە تی عٛضضیبضە

٘ۆکبرەکەی  ثێتئبراصا ثٛٚ ن ٌٗ جبرەظ ئبراِییٗصٚٚ صەٚڵەتە. ئەگەر جبر 
 ٚ ضبزغتی ئەٚاْ. ٚایی رش ٚ الٚازی الیۀەکە ٔەک ئبغتٗصەگەڕێتەٚە ثۆ ت

ەَ ٘ەِٛٚ غەڕ ثْٛٚ، صٚای ئ صەٚرەی ٔبصر غبی ٘ەٚغبرصا سٛازیبرٌە 
صۆسێکی ئێراْ ٚ عٛضّبٔی ثکەٚٔە ضەر ثبرٚیە ٘ەرصٚٚ ٚاڵتی پػێٛیٚ 
 . بغتر ٚ ئبغتەٚایی ٌێ ثکەٚێتەٖٚث

رگبیەکی تبزەتر ٌە ٚاڵتبٔی ٖ ٚ ص ٘بت ثەضەرصا ضەصەی ٔۆزصەیەِی زایٕی
ەٚە. ثە صٚای ئەٚەصا یئەٚرٚپبٚە ثەرٚٚیی ئێرأضا کرایەٚە، ٌە رٚٚیی راِیبری

کەی پەیضاکرص، ئەِەظ رۀگ ٚ رٚٚیەکی صی ٔبکۆکیەکبٔی ئێراْ ٚ عٛضّبٔی
 تر ئێرأی ٚریبکرصەٚە.یەٚە زۆرصۆسی ِێژٚٚیی ٚ ضیبضیٌەِەڕ ثبرٚ

ی ئەَ پێضاگری ٚ ٚتٛٚێژأە ٚاصیبرثٛٚ تەٚەرەکبٔی کەٚغۀی، گەالٔی ٘ۆ
جیبٚازی ئێرأی ٌە ِیسۆپٛتبِیب ٚ ٘ەڵص ٚ کەٚتی ٔبٌەثبری صەضەاڵتی 

رصٔی ٌە صز ٚ صرۆزْ ٚ کأیی ٚ پػتیٛأیزیبرەتکەرأی ئێرعٛضّبٔی ٌەگەڵ 
 ئبغکرا ثەصژی ئێراْ.  غەڕفرۆغبْ ثەصٔیبصا

کەٚتی عٛضّبٔی ٌەگەڵ زیبرەتکەرأی ئێرأی، ٘ۆگری ضەثبرەت ثە ٘ەڵطٛ
ئێرأیبْ ثە ثەغێکی عێراق ثٛٚ. ٘ۆکبریع ئەٚەثٛٚ زیبرەتکەراْ ضەرصأی 

ٚەستێ ِیسۆپۆتبِیب  ثەاڵَ سۆیبْ صەکرص ٌەٚ ٔبٚچەیەصا، ئیّبِبٔی غیعەکبٔی
یضا ٔیػتە ەٚە سەڵکێکی زۆر ٌە سبکی عٛضّبٔیکەٚتە ژێر صەضەاڵتی عٛضّبٔی
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جٛٚٔەظ تەٚاٚ ڕۆدی ٚ ِەعٕەٚی، ژیٕگە ٚ گٛٔضی جێ ثْٛٚ. ئەٚ ٔیػتەجێ
ئبٚەصاْ ٚ ٌە ثبثەت ٘ٛٔەریەٚە غبیبْ ٚ سەڵکی ئێراْ ثە ٘ەژار ٚ 

تٛٚڕەیی  ٘ۆیثە  ضبِبٔضارەٚە ٌەٚ کبرەصا ثێجەظ ٔەثْٛٚ. ئەِەظ ثجٛٚ
ْ ضەثبرەت ثە غیعەی ی ضٛٔیبیصەضەاڵتضارأی ئبٌی عٛضّبٔی. ٚاتە ٔبکۆک

 جێی ِیسٚپۆتبِیب. صڕصۆٔگی ٔێٛاْ ئەٚ صٚٚ صەٚڵەتەی ٌێئێرأی ٔیػتە
 کەٚتەٚە.

ک.َ. ٌە ٔێٛاْ ٔبصر غبیی ٘ەٚغبر ٚ ضٛڵتبْ ِەدّٛصسبْ  >448ٌەضبڵی 
ٛضێٓ عەٌیشبْ ٚ ٚاٌی ثەغضا ضەرەتب ٌە ڕێگەی ثریکبر ٚ ٔٛێٕەری ئێراْ، د

ی ٕبِەیبْ ِۆرکرص ٚ ثبضپبغب کبرثەصەضتی عٛضّبٔی، پەیّبٔئەدّەص 
ع پێضاچٛٚٔەٚەیبْ ٌە کرصٔی ضٕٛٚرەکبٔیضٕٛٚرەکبٔی تێضا کرا. ثۆ صیبری

ٕبِەکە ٚ . ثەغێکی تبزەیبْ سطتە ضەر ثەڵێٕٕبِە کۆٔەکبْ کرصضەر پەیّبٔ
ثەزر ثۆٚە. ٘ەرٚە٘ب ٌە یٓ صۀگی ٔبڕەزایی صەضەاڵتضارأی ضٕٛٚرٔػ

ک.َ. ٔێٛاْ فەتبٌی غبی لبجبر ٚ  :456زی لعضەی  >4ٕبِەی ڕێکەٚتی پەیّبٔ
ضٛڵتبْ ِەدّٛصسبٔی ضبٔی ٌە رێگەی ِیرزا عەٌی ٚەکیً ٚ ِذەِەص رەٚف 

ەٚە ٚاژۆ کرا، ٔبٚی یپبغب ضەرۆک ٘ۆرصٚٚ، ٌەضەر راضپبرصەی عٛضّبٔی
 ٔبٔی تێضا ٘بتٛٚە:ٗ کەٚغ
ضەر صەضتٛٚری تی ٘ەزار ٚ ضەص ٚ پۀجبٚ ٔۆ، ٌەپەیّبٕٔبِەی ڕێکەٚ»

کرصٔەٚەی ەثبرەت ثە دەجبج ٚ ثبزرگبْ ٚ رەتپێػٛٚ، ٘ەرٚە٘ب ض
ْ الیەجێگیرثٛٚٔی کەضی صیبریکراٚ ٌە راکرصٚٚاْ ٚ ئبزاصی صیٍەکبْ ٚ

ی ٌە یال ٔبکۆکەٚتبٔە ٘ەرصٚٚک٘ەرصٚٚ صەٚڵەتەٚە ٚاژۆ کرا. ثەپێی ئەٚ ڕێک
 «غتی ٌۀێٛأیبٔضا ِطۆگەرە.ٔێٛأیبٔضا تەٚاٚ ثٛٚە ٚ ئب
ٕبِەیەصا تب صەگبتە کۆتبیی صەضەاڵتی ِذەِەص غبی ثە صٚای ئەٚ پەیّبٔ

ضبڵی  لبجبر ٘یچ صأیػتٕێکی تبیجەت ٌە ٔێٛاْ ئەَ صٚٚ الیۀەصا ٔەثٛٚە. تب
کرصٔی ئبثڵٛلەصاْ ٚ صاگیر ک. َ. ئەٚ کبتەی صەٚڵەتی ئێراْ ضەرلبڵی 4586

ەزا عەٌیڕ)سٛڕەِػبری ئێطتب( ثە صەضت  ٔیثٛٚ. ثە ثۆٔەی تباڵٔکرص٘ەرات 
ێٛاْ ک. َ. ٚتٛٚێژی کەٚغۀی ٌە ٔ 4587رەجەثی ضبڵی  56پبصغب ٌە 

گٛڕی صەضتی پێکرص. سەریک ثٛٚ کبر ثگبتە ٘ەرصٚٚ صەٚڵەتضا ثە گەرِٛ
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جێیەکی ئەضتەَ، ٌەٚ کبتەصا ٔبٚثژیٛأبٔی رٚٚش ٚ ئیٕگٍیس ٌێژٔەیەکیبْ ثە 
بٔی ٚ ضۆڤییەت ٚ ئیٕگٍیس ٌە ٚ عٛضّ٘بٚثەغی کبرثەصەضتبٔی ئێراْ 

ٚرەی ال صاٚی ئەٚ پێٕج کرپێک ثێٕٓ، ٌەضەر کێػەکبٔی ٘ەرصٚٚڕۆَ ئەرزە
تٛٚێژ ثکەْ. ضەر تباڵٔی ِذەِەڕە ٘ەیەتی ٚسەضبرەتەی صەٚڵەتی ئێراْ ٌە

ٔی سۆی کە رەٚأەی ئەرزەڕۆَ صەکراْ، ئەٚ ضی الیەصەٚڵەتی ئێراْ ثۆ ٚەف
ی عٛضّبٔی صا ثٛٚ ثە ٔبٚی ِیرزا ضەی ی ئێراْ کە ٌە صەرثبر ثبڵٛێسٖ

جەعفەرسبٔی )ِٛ٘ۀضیص ثبغی( ِەغیرە صەٌٚە، ٌەٚ ڕێکەٚتەصا ٌەتبراْ 
صەٌٚە ٌە تبرأەٚە صەچێتە تەٚرێس ەثێت، صەضت ٔیػبْ صەکرێت. ِەغیرەص

ثەاڵَ تب گەیػتە ئەٚ غبرە زۆر ثە ضەستی ٔەسۆظ کەٚت ٚ ثۆِبٚەیەکی 
ەزی ی ئەٚەی صەٚڵەتی ئێراْ د٘ۆٌەضەر جێ کەٚت. ٌەٚالغەٚە ثە  زۆر

ثڕ ثجێت، ِیرزاتەلی سبٔی فەرا٘بٔی )ئەِیر صەکرص زٚٚتر ئەٚ ٔبکۆکییە ثٕە
کەثیر( ٌەٚ رێگەصا ٚەزیری ٔیساَ ثٛٚ ٌە ئبزەرثبیجبْ، ثە جێگبیی ِٛغیرە 

ضەکە ٚ رەٚأە کرا، ٌە الیەْ ٚە کرا ثە ثەرپرضی ٚەفٌە الیەْ ئێرأە صەٌٚە،
 ئۀٛەر ئەفۀضی ٚەک ٔٛێٕەر صیبری کرا. ەٚەیصەٚڵەتی عٛضّبٔی

ک. َ. ٔٛێٕەرأی ٘ەر چٛار صەٚڵەت، ئێراْ ٚ عٛضّبٔی  >458ٌە ضبڵی 
ٌەگەڵ ٔٛێٕەرأی صەٚڵەتی ئیٕگٍیس کٌٛۆٔێً ٚیٍیبِێص ٚ ِبژۆرفرأت ٚ 

رۆَ ی ضۆڤییەت، کٛڵۆٔێڵ صٔیص ٌە ئەرزەرٚثێرت کرٚزْ ٚ ٔٛێٕەری صەٚڵەت
ثٛٚٔەٚەیە ٌە ٘ەژصە صأیػتٕضا ثە ضێ ضبڵ کۆ کۆثٛٚٔەٚە. ئەٚ ٚتٛٚێژ ٚ

تۆیی ٔەثٛٚ، ٌە ٔێٛاْ ئەَ کۆثٛٚٔەٚأە لبزأجێکی ئەٚ تەٚاٚ ثٛٚ. ٘ەرچۀضە
 ٕبِەی تبزەتریبْ جێجەجێ کرص.ی ئێراْ ٚ عٛضّبٔی، ثەاڵَ پەیّبٔراضپێراٚأ

سبیۀە، ٌە رێکەٚتی غبزصەی جەِبصٌطبٔی ئەَ ٚتٛٚێژە صرێژ ٌە صٚای
تی ٌە ٔۆ ِبصە ٌە صٚٚ صەق؛ ٌە پەیّبٕٔبِەی ئەرزەرۆَ ثرێ ک. َ. 4595ضبڵی 

الیەْ ِیرزا تەلی سبٔی بی لبجبر ٚ ضٛڵتبْ ئەٌٚذەِیض، ٌۀێٛاْ ِذەِەص غ
 ٕبِەیە:ەیّبٔئەِیر ٔیساَ ٚ ئۀٛەر ئەفۀضی رێکشرا. ٌەضەر ٔۆیەَ ثبثەتی ئەَ پ

ی ٕبِەکەصا ٘بتْٛٚ ٌە ضبڵۆیەَ، کۆی ئەٚ ثەغبٔەی ٌە پەیّبٔثبثەتی ٔ»
ک. َ. ٌە ئەرزەڕۆَ ٚاژۆکراٚە ثەثێ صەضت تێٛەرصاْ، ٌە ٔێٛاْ  ;456



 14 

 4596٘ەرصٚٚ صەٚڵەتی صراٚضێضا ثە رەزاِۀضی ٘ەرصٚٚ ال ٌەضەر رێکەٚتی 
 «ک. َ.

ثڕیبر صرا ئەٚپەڕی ٌە صٚای صِٚٚبٔگ پبظ رێکەٚتی ٚاژۆکرصٔەکە 
بٔی ّی ئەٚەی ٔٛێٕەرأی صەٚڵەتی عٛضرەزایەت ٔبِەکبْ ثگۆڕٔەٚە. ثە ٘ۆ

ٕبِەکەصا کرصثٛٚ چٛار ثەغیبْ ثە لبزأجی سۆیبْ صەضتتێٛەرصأیبْ ٌە پەیّبٔ
یس. ئەَ ٍگۆڕیجٛٚ ٌەضەر رەزاِۀضی ٔٛێٕەرأی رٚٚش ٚ ئیٕگ

ٕبِەکە. ٘ەر ەیّبٔضەر ثبر راضتی پکۆضپ ٌە ٘ۆیضتتێٛەرصأەظ ثٛٚە صە
ەص عەٌی سبٔی صٚا سراْ، تب ئەٚەی ِیرزا ِذەِ ثۆیە رەزایەت ٔبِەکبْ

رازی، زێضە ٔٛێٕەری ئێراْ ٌە پبریص ٌە رٚٚی ٔەزأیٓ، زۆر یبْ ثە غی
ەرژەٚۀضیی صەٚڵەتی ئۀمەضت ثەثێ ئیسٔی صەٚڵەتی ئێراْ ئەٚەی ٌە ث

رەزایەت  صأب. جٛٚڵی کرص ٚ پۀجەی رەزاِۀضی پێعٛضّبٔی ثٛٚ ل
ک.َ. غتێک کەِتر ٌە پێع  4597ٌە ضەرەتبی  ٔبِەکبٔیع ثەَ غێٛەیە

صرأی دبجی ِیرزا غبی لبجبرصا، ٘ەرٚە٘ب ٌەضەر کبر الِرصٔی ِذەِەص 
کرا ٚ ٌەگەڵ ثڕیبری ضێیەَ گۆڕ اڵت، ٌە ئیطتبٔجٛي ئبڵٛ ئبغبضی ٌە صەضٗ

تٕە جٛٚڵە ثۆ ضەر کەٚ ٕبِە، ِٛ٘ۀضیطبْ ٚ فەرِبٔجەرأی صٚٚ صەٚڵەتپەیّبٔ
صەضتبْ ٚەڕێ یطبْ ٚ کبرثەستەٚە. ٘ێػتب ِٛ٘ۀضٗ صٚٚ پبیتضٕٛٚراْ ٌە ٘ەر

صا  4597ە غەغەِی غٛاي تجْٛٚ ِذەِەص غب ٌە غەٚی ضێ غەِەٚٔەک
 کۆچی صٚایی کرص.

ەتبٔی ئێراْ ٚ عٛضّبٔی کە ضەرەکیتریٓ کرصٔی صەٚڵٌەضەر ثبثەتی صیبر
ڕۆَ ثٛٚ، ِەضەٌەی ِذەِەڕە ثبضێکی صیکە جێی ثبضی صأیػتٕەکەی ئەرزە

ەت ٚاز ضەثبرثٛٚ ٌە ٔێٛاْ ٔٛێٕەرأی چٛار صەٚڵەتضا. لبزأج ٚ ثیر ٚ رای جیب
ضەری ئەَ کێػەیە گەیػتە ٌۀضەْ ٚ ثە ِذەِەڕە ٘بتە ئبراٚە. چبرە

 پترزثٛرگ.
ڕۆَ، ضەثبرەت ثە ثەغی ضێیەَ ٌە صٚای گۆڕیٕەٚەی پەیّبٕٔبِەی ئەرزە

ی ثڕیبر صرا ٘ەرصٚٚ صەٚڵەتی ئێراْ ٚ عٛضّبٔی ٔٛێٕەرأی سۆیبْ رەٚأە
ێٛاْ صٚٚ ٚاڵت کرصٔی ٘ێڵی ضٕٛٚری ٔضەر ضٕٛٚراْ ثکەْ. ٌەضەر صیبر

یس ٔٛێٕەری سۆیبْ ٍەت ٚ ئیٕگیٚتٛٚێژ ثکرێت. ٌەٚالغەٚە صەٚڵەتبٔی ضۆڤی
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صأێٓ ثۆ ٔێٛثژیٛأی کێػەکبٔی ٘ەرصٚٚ صەٚڵەت. ثە دٛکّی سۆیبْ ٔبکۆکی 
صٔی ِذەِەص غب، ئەَ ثەاڵَ ثە ثۆٔەی ِر ْ چبرەضەر ثکەْ،ٚ صڕصۆٔگییەکب
ضەر تەستی  کەٚت. صٚای ِرصٔی ِذەِەص غب ٚ چٛٚٔەضەفەرەظ صٚا

کرصٔەٚەی ضٕٛٚرەکبْ ٘بتەٚە بضرەصیٓ غب، ثبضی کۆثٛٚٔەٚەی ضبسٔ
گۆڕێ ٚ ثڕیبر صرا چٛار صەٚڵەتەکە ٔٛێٕەری سۆیبْ ڕەٚأەی ثەغضا ثکەْ، ٌە 

کرصٔی کبرەکبْ ثچٕە ضەر ضٕٛٚراْ. ٌە ێٓ ٚ ثۆ تەٚاٚٚێ ٌێژٔەیەک پێک ث
ٌە، ٔبضراٚ ثە الیەْ صەٚڵەتی ئێراْ، ِیرزا ضەی جەعفەر سبٔی ِٛغیرە صەٚ

 ِٛ٘ۀضیص ثبغی، کە پێػتر ثبڵٛێسی ئێراْ ثٛٚ ٌە صەرثبری عٛضّبٔیضا. ٚەک
کەٚتٕی کبرەکبْ، صیبری کرا. ِەغیرە صەٌٚە ٔٛێٕەرێک ٌەٚ صأیػتٕەصا ثۆ رێک

ثیٓ ٚ غبرەزا ثە کبرٚثبری ٚاڵت. ٌەالیەْ صەٚڵەتی یبٚێکی ٚرصپ
ەٚ ٚاڵتە ٚ ثە پەٌە ەٚە، صەرٚێع پبغب ثٛٚ ثە ضەرۆکی غبٔضی ئیعٛضّبٔی

رەٚأەی ضەر ضٕٛٚری ئێراْ کرا، تبکٛ ثە ٘بٚڕێی ِیرزا ضەی 
 ەکبْ صیبری ثکەْ.یجەعفەرسبٔی ِٛغیرە صەٌٚە ٘ێڵە ضٕٛٚری

صا صەضت کٛڵۆٔێڵ  پەرغتی ٔٛێٕەرأی سۆیەرٌەٚالغەٚە صەٚڵەتی ئیٕگٍیس ض
ی یتبْ گاڵضکێت ثٛٚ. ضەرپەرغتىبری یب ٚەصکبری ئەٚ کبپٚیٍیبِێص ٚ ثری

 صرا. پێ راڵیٗ کە صٚاتریع پٍەی ژۀ ،چریکۆڤ رٚٚضی صرا ثە کٛڵۆٔێڵ
ٚ  ٌە ٚ صەرٚێع پبغبٚسبٔی ِٛغیرە صەرٚتٛٚێژی ٔێٛاْ ِیرزا جەعفە
ەضتجەکبرثٛٚٔی غبرەزا ٚ ِٛ٘ۀضیطبْ ٚ صراضپێراٚأی ضۆڤییەت ٚ ئیٕگٍیس

ئبٚای ئێراْ، ٔەسػەصأبٔی ٘ێڵی ضەر ضٕٛٚری رۆژضەر پالْ ٚ ٌە
 صرێژەی کێػب. 45:4تب ضەرەتبی ضبڵی 4598بی ٌەضەرەت
، ِیرزا جەعفەر سبْ چٛٚە ثەغضا ٚ 4598ضبڵی ک.َ.  ي ٖٚ ثیعی ئٗ ٌە رٖ

پێع ئەٚەی تەٚاٚی ٔٛێٕەراْ ثگۀە ئەٚێ، کۆثٛٚٔەٚەی ضٕٛٚری صەضتی 
 پێٕەکرصثٛٚ جّٛجٛٚڵی ضیبضی صەضتی پێکرص.

ە ری ئێرأضا ثجٛەکبْ ٌە صەٚرەی غێٛاٚیسبپیٕۆکی ٚ چبٚٔەزێری عٛضّبٔی
ضەرۆک ٚەزیرأی  -کبتەصا، ئەِیر کەثیر ت، ٌەٚٗ صەٚڵ کۆضپ ٚ ٌەِپەر ثۆ

ی صەرٚێع پبغبی ٌە لبٚصا. کبرأەئەٚ کرصەٚە لێسەْٚ ٚ صەضتضرێژ -ئێراْ
پػتیٛأی سۆی ٌە  -یسٍسبٔەی ئیٕگکبرثەصەضتی ثبڵٛێس –فرأت  کٛڵۆٔێڵ
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کرصٔی لتٛر صا پەیتب پەیتب ررثڕی. ئەِیر کەثیر ثە صٚای صاگیصەرٚێع پبغب صە
رصەٚەی صەٚڵەتی یس ٚ ئەَ کٍٔبڕەزایی سۆی گەیبٔضە ٔٛێٕەرأی رٚٚش ٚ ئیٕگ

کبتەی  ٕبِەکە ٔبٚثرص. رایگەیبٔض تب ئەٚعٛضّبٔی ثە پێػێٍکرصٔی پەیّبٔ
صەٚڵەتی عٛضّبٔی ٘ێسەکبٔی سۆی ٌە لتٛر ٔەکێػێتە صٚاٚە ٚ ئەٚ ٔیػبٔبٔەی 

ٔەصات ٚ ٘ەڵیبْ ٔەٚەغێٕێتەٚە، جۀبثی صەرٚێع پبغب صایٕبٚە تێکیبْ 
 سبْ، ئەٚ ئەرکەی پێیبْ ضپبرصٚٚە جێجەجێی ٔبکبت. رِیرزاجەعفە

ثە جڤبتی ضبزکرصٔەٚەی کەٚغۀی  ٚەستێ ئەِیر کەثیر ٔبڕەزایی سۆی صا
ٚە٘ب رثبزأی عٛضّبٔی صا ٌە لتٛر، ٘ەرٚ صەضتٛٚری صەرچٛٚٔی ضە

ەتی عٛضّبٔی صأضراثْٛٚ. ڵتێکضأەٚەی ئەٚ ٔیػبٔبٔەی ثە صەضتٛٚری صەٚ
ئەٚەی  سیکەی ٔۆ ِبٔگ صٚاکەٚت. تبێٕبِەی کۆثٛٚٔەٚەی ضٕٛٚری ٔپەیّبٔ

ٚە ٔٛێٕەرأی چٛار صەٚڵەت ٌە ثەغضا صأیػتٕی ضٕٛٚری ضەری گرت ٚ
 ڕە کە ئەٚێ کۆتبیی ٘ێڵی ضٕٛٚری ثٛٚ.ٗ چٛٚٔە ِذەِ

 ک.َ.4599 ي ٖٚ ثیعی ئٗ رۆژی صٚٚ غەِە چٛارصەی رٖیەکەَ صأیػتٓ، 
صەضتی ثەصەضتی عٛضّبٔی ٚ رۆژێکیع کبرثەثەضترا، ثڕیبر صرا رۆژێک کبر

ئێرأی ٚتەکبٔی سۆیبْ ضەثبرەت ثەَ ئەرک ٚ فەرِبٔە پێػکەظ ثکەْ. 
 ئەٚضب ٔبٚثژیٛأبْ ثڕیبرەکبٔی ئەٚاْ ثضۀە ثەر ضەرٔج ٚ تێجیٕی سۆیبْ.

 -ک.َ. صەضتٛٚرێک ٌەالیەْ ئەِیر کەثیر:459عضەی ٛمٌ ئٌٗە غبزصەی زی 
گەیػتە ِیرزا جەعفەر سبْ، کە ٌەگەڵ ثەرپرضبٔی  -ضەرۆک ٚەزیرأی ئێراْ

٘ەرصٚٚ صەٚڵەت ثچێتە زە٘بٚ، صەضتٛٚری صیبریکرصٔی ضٕٛٚر جێجەجێ 
ثکبت. ٘ەٚاڵی کبرەکبٔی سۆی ثضاتەٚە ثە صەضەاڵتضارأی صەٚڵەت ٚ ثەثێ 

ی کرصٔی کەٚغەْ ٚ صەٚرٚثەراڵَ ثگبتە ٘ۆٚەیسە ٚ ٌەِەڕ صیبرٖ چبٚەڕێی ٚ
 ٚ گٛٔضەکبٔی ئەرکی سۆی راپەڕێٕێت. ٔبٚچەیە ٚ چیب ئەٚ

ثیعی  پێٛیطت، رۆژی پێٕجەِی رٖ ِٛغیرە صەٌٚە صٚای ٌێکۆڵیٕەٚەی
ٌە صەرەٚەی غبرەصێی زە٘بٚ، ئۆصٚٚگبی ٔٛێٕەرأی ٘ەر  ;459ضبڵی  ي ٖٚ ئٗ

ضّبٔی، چٛار صەٚڵەت ثٛٚ، کۆثٛٚٔەٚەیەکی پێک ٘ێٕب ٚ ٔٛێٕەرأی ئێراْ ٚ عٛ
کەظ کرص. ئەٚضب ٔبٚثژیٛأبْ ٘بتٕە ٔێٛ صاٚای سۆیبْ پێػ تێجیٕی ٚ
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ٛٚ کەٚتٕە ضەر بٔەی ٌە ٔێٛأیبٔضا ٘ەثیٚتٛٚێژەکبٔەٚە ٚ ثە٘ۆی ئەٚ ٔبکۆکی
  ثبری کەٚغۀی.٘ەڵطۀگبٔضْ ٚ رێکشطتٕی کبرٚ

صۀگی ٌێژٔە ٌە ک.َ. ;459ضبڵی  ي ٖٚ ثیعی ئٗ یطت ٚ غەغەِی رٖرۆژی ث
ٚ ثبضەکەیبْ  ٌیج)ِۀضەٌی( کە غٛێٕی صأیػتٕی لطەِٕضصەرەٚەی غبرەصێی 

 ثٛٚ ثەڕێٛە چٛٚ.
ٔٛێٕەرأی ٘ەر چٛار صەٚڵەت ٌەگەڵ ِٛٔػی سۆیبْ جیبجیب ٌە گفت ٚ 

بْ. ٔٛێٕەری ئێراْ ِیرزا ضەی جەعفەرسبٔی یثەڵێٕەٚە ٘ەرچی ٘ەثٛٚ ٔٛٚضی
٘ەتب  عەرەثەٚەٌ ڕۆژئبٚای ئێراْ ٌە ڕێژگەی غەت ئٗ ِبٚەیەصا، ِٛغیرەصەٌٚە ٌەٚ

چیبکبٔی ئبرارات ٘ۀگبٚ ثە ٘ۀگبٚ پێیضا رۆیػت ٚ کێِٛبڵی کرص ٚ تەٚاٚی ئەٚ 
ٚ ثبری ضەر ر ئەرک ٚ فەرِبٔی ضەثبرەت ثە کبرضەرصاْ ٚ ضەفەرەی ٌەضە

 ِەتی کرص.ٚٚە ٚ راصەضتی دکٛیەضٕٛٚری ٌە کۆپەڕێکضا ٔٛٚضی
ضی صەرٚێع پبغب، ٔٛێٕەری صەٚڵەتی عٛضّبٔی ٌەٚ ِبٚەیەصا کتێجێکی ٔٛٚ

ک.َ. 9;45ضبڵی  کتێجە ٌە ەکبٔی صەرٚێع پبغب، ٘ەر ئەٚیٚ ٔبٚی ٔب ثیرەٚەری
صٚاتر کەٚتە صەضت  ،ٔبِەیەکی تبیجەت ٌە ئەضتبٔجٛي چبپ کراٚەک ثەڵگە

ٚیٍیبِێص ٚەستێ ٌە  بٔەکبٔی ضۆڤییەت ٚ ئیٕگٍیس. کۆڵۆٔێڵثبڵٛێسس
یٍیبَ ٕب ٚٔگەِبرۆکەی لبرضضا ٔبٚثبٔگی صەرکرص ٚ ٘ەر ثەَ ٘ۆیەٚە ٔێٛیب

صٚٚلبرش، یبصاغتی زۆرثبغی ٌەضەر ئەَ ثبثەتە کۆکرصەٚە، ثەاڵَ دەیفەکەی 
 ضەْ ٌە رٚٚثبری تبیّسصا تێضا چٛٚ،تەٚاٚی ئەٚأە ٌە کبتی چْٛٚ ثۆ ٌۀ

ثەر صەضتی ثەاڵَ ٌٛفتٛش ٚەستێ ٌەضەر راضپبرصەی ٌٛرص پبٌّرضتْٛ، ٌە
ی ضەر صا ئەرکی ِٛٔػی ٘ەثٛٚ ضەثبرەت ثە کێػەکبٔٔٛێٕەری ئیٕگٍیس

ضٕٛٚری ئێراْ ٚ عٛضّبٔی صٚٚ صەفتەری ٔٛٚضیٛە ثە ٔبٚی کػێەی 
ضٕٛٚری ئێراْ ٚ عٛضّبٔی ٚ ضەفەر ٚ ٌێکۆڵیٕەٚە ٌە کٍضە ٚ غٛٚظ، ٌە 

 ز. ٌە ٌۀضەْ چبپ کراٚە. :8;4ٚ  87;4ضبڵی 
ِبٚەی چٛار ضبڵ ٚاتە  چریکۆڤ ثۆ کۆڵۆٔێڵ ە،یٔٛێٕەری صەٚڵەتی رٚٚضی

رضٕٛٚری پرضی صأیػتٕەکبٔی ضەیطر ٚ ثەرز. کِٛ 85;4 – ;7;4ٌە ضبڵی 
ع گەڵ ِطیۆ غەِبرۆڤ ٚ ضێ کەش ٔەسػە کێئێراْ ٚ عٛضّبٔی ثٛٚە ٌە

ئبٚایی ٌە رٚٚیی ٔەسػەی ئبٚأەٚە ثْٛٚ. ٔەسػەی تەٚاٚی ئێرأی ڕۆژ
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ی کرصٚٚە ثە ٔبٚی یبصاغتی ػٕیبز٘ەڵگیراٚە. ثەپێی راپۆرتێک ئەٚ پێ
کرصٔی کەٚغۀی ئێراْ ٚ ۆٔی صیبرییە ٌە کِٛیطیرۆژأەی ٔبٚثژیٛأی رٚٚضی

، ثریکبری ئەٚ ِطیۆ غەِبرۆڤ 91;4صٚایی ِرصٔی ٌەضبڵی  عٛضّبٔی ٌە
ز. صا ٌە پترزثٛرگ چبپی کرصٚٚە ٌە  8:;4ئەٚأەی کۆکرصۆتەٚە ٚ ٌە ضبڵی 

چریکۆف  ِطیۆٕبِەی ٔبٚی ضەیبدەتک. َ. ئبثکبر ِەضیذی ثە 4618ضبڵی 
ئێطتب ٌەثەرصەضتی ئێٛەی  ٚا کتێجە کرصٚٚیە ثە فبرضی ٚ ئەَ ەٚەیٌە رٚٚضی

 سٛێٕەرصایە. 
کراٚ ٌە ئیضارەی ٚەزارەتی ٚ ثبراغی  صرٚضتی تەٚاٚی ئەٚ صەلبٔەی ثٗ

کرصٔی ئەَ کتێجە کەڵکی ٌێ ثبڵٛێسسبٔەی صەرەٚە پبرێسراٚە ثۆ تەٚاٚ
 ٔبٚۀضی ضۀەصیبتی زأکۆیی تبراْ. تی ەر ِۆڵٗٚەرگیراٚە ٌەض

بژەی پێجکرێت، ئەٚە کە تەٚاٚی سبڵێکی زۆر گریٕگ کە صەثێ ئبِ
چٛٚٔەٚەی ٌەضەر کراٚە ٚ ئەَ کتێجە ٌەَ چبپە تبزەیضا پێضأٛٚضراٚەکبٔی 

ایبٔی ثٛاری جٛگرافی ٚ کەٚغەْ ٔبضی ٘ەڵە ٚ پەڵەیبْ ثبراغی غبرەز
ئەَ کتێجە ٌەٚ ثەڵگە  ئەِەظ ٌێرەصا غبیبٔی گریٕگی پێضأە ٔبٚەرۆکی کرصٚٚە،

ٚ تەٚاٚی  ێک ٘بتٛٚە ٚ ضەرچبٚەی صرٚضتبجبر پصەٚرەی ل ی ٚااڵٔٗ ٚ لٗ
رافی کەٚغۀی صەٚڵەتی ٚ صەگەڕێتەٚە ثۆ کۆٔتریٓ ٔەسػەی جٛگ

فیسأبٔە ثە راراٚی کۆِەڵٕبضبْ ٚ ٌێکۆڵەراْ ٚ جٛگە ٚ پەضٕضکیکۆِەڵٕبضی
ٌەضەر ِٛتباڵی صەلە کۆٔەکبٔی ئەَ کتێجە ثبٚەڕیبْ  گػتی. ِێژٚٚٔبضبٔیع

 ا پێػکەظ کراثێ ثە ٔبضرەصیٓ غب.ٚایە ئەَ ٔٛٚضراٚأە ٌە کبتی سۆیض
بی پبضی سۆَ ئبراضتەی ِبِۆضتٌٛە کۆتبیضا ثە پێٛیطتی صەزأُ رێس ٚ ض

رێسصار  ٛضێٓ ِەدجٛثی ئەرصەکبٔی ٚکتۆر د٘ێژا ٚ ثیرِۀضَ ثکەَ ثەڕێس ص
. رێکەٚە پػتیٛاْ ٚ یبریضەصەرَ ثْٛٚثٛا ٚجۀبثی ِذەِەص ِٛغیری ٌە ٘ەِٛ

 ضغەری عِٛراْپبش صەکەَ./ عەٌی ئەٛزۆریبْ ض
 

ئەَ کتێجە چیرۆکی ضەیر ٚ ضەفەری ِطیۆ چریکۆڤ ضەر٘ۀگی 
صەضتی ضۆڤیەت ثٛٚە ٚ ٌە ٚاڵتی ئێرأضا کبرثە ە ٚەستی سۆی ٌەیرٚٚضی
 ک. َ. ثەزِبٔی رٚٚضی ٔٛٚضیٛیەتی. 4618ضبڵی 
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 لە زمان دانەرەوە
ٕبِەیە ٌەضەر کۆتبیی ٘ێٕبٔی ِەضڵەتی ٔێٛاْ ٘ەرصٚٚ صەٚڵەتی ئەَ پەیّبٔ

ک.َ. ثە  4597ثە  ز. ثەراِجەر :7;4ێراْ ٚ عٛضّبٔی ٌە رێکەٚتی ئ
س کۆتبیی پێ ٘بت ٚ ٌە غبری یٍصٚٚ صەٚڵەتی رٚٚش ٚ ئیٕگٔبٚثژیٛأی ٘ەر

  ڕۆَ ٚاژۆ کراٚە.ئەرزە
ڕۆَ ڵ ثٛٚ صأیػتٕەکبْ ٌە غبری ئەرزەٕبِەیە، چٛار ضبٌەضەر ئەَ پەیّبٔ
کبٔیػضا جێ پۀجەی ێژٔەضی ٌەضەر صەکرا، ٌە تەٚاٚی ٌصەگیرا ٚ لطە ٚ ثب
 ٔبٚثژیٛأبْ صیبرە.

صەٚڵەتی  ْ تەٚە رایی ٔیری ضەر٘ۀگ، ٌە الیٗەیالیەْ صەٚڵەتی ضۆڤیٌە
بٔە ثٛٚ. ثۆ جێجەجێکرصٔی ثەغی ئیٕگٍیسەٚە ٚیٍیبِێص، یبریضەصەری تۆپش

 الیەْ چٛار صەٚڵەتەکەٚە، ئیضارەیەکی تبیجەتیبْ صأب ثۆضێیەِی پەیّبٕٔبِەکە، ٌە
ەتی یثکەْ. کەضبی صٚٚ پبغبیەتی ِەزٔی ئیطالَ صیبر سیکیێری ٚ ٔٚەی صٚٚ ئٗ

 تی ثْٛٚ ٌە:ت، ٚەک کبرثەصەضت ٚ چبٚەصێراْ ثرێ٘ەر چٛار صەٚڵە
ز.  11;4تبیی ضبڵی  ەتی عٛضّبٔی، صەرٚێع پبغب ٌە ضەرٖالیەْ صەٚڵٌە

. ئەٚ ٌە ضٕت پترزثٛرگ )ٌیٕیٕگراص( ٚەزیر ِٛسبتری صەٚڵەتی عٛضّبٔی ثٛٚ
صا پیبٚێکی زیرەک ٚ صەَ پبراٚ ثٛٚە، ثە غبیە ٌەٚ ضەرصەِەصەرٚێع پب

 تەٚاٚی غبرەزایی ٌە زِبٔی ئیٕگٍیسی ٚ رٚٚضیضا ٘ەثٛٚ.
ٌەَ الغەٚە صەٚڵەتی ئێراْ، ِٛغیرەصەٌٚە ِیرزا جەعفەر سبٔی 

 اضتی سۆی، پیرە پیبٚێکی سٛێٕضەٚارثٛٚە راٚێژکبر ٚ صەِڕِٛ٘ۀضیطی کرص
ۆپشبٔەی سٛێٕضثٛٚ. زۆر ثە ثبغی ثە تٚ ٌە فێرگەی غبری ٌٚیج زأطتی 

ز. ٌە غبری  4:;4زِبٔی ئیٕگٍیسی لطەی صەکرص. ئەَ ِرۆڤە ٌە ضبڵی 
 ِەغەص کۆچی صٚایی کرص.
ەت، چریکۆڤ ضەر٘ۀگ، یالیەْ صەٚڵەتی ضۆڤیصأەری ئەَ کتێجە ٌە

یس، ٚیٍیبِێص یبٚەر، ٌە ٍضت ٔیػبْ کرا. ٘ەرٚە٘ب ٔٛێٕەری صەٚڵەتی ئیٕگٖ ص
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برێکی تٛرکیب، ثە ٔبٚی لبرش پبرێسگبری ٌە ٔەیبر صەکرص. ز. ٌە غ 88;4
 ٌە ٚەزارەتضا ٘ەیە ٚ دبکّی جەثەي تبرلە.  ئێطتبظ ٚیٍیبِێص پٍەی یەکەِی

ٌە ثەغێکضا کبرثەصەضتبٔی ئیضارەی ٔبٚثراٚ، ئەَ کەضبٔە ئەرکیبْ ٌە 
 ئەضتۆ ثٛٚە:

تیپ ٌە پبژێکی ئیضارەی عٛضّبٔیضا، سٛرغیض ئەفۀضی ِٛٔػی، پٍەی ضەر
یەکەِی ٘ەیە ٚ سبٚەْ ِمبِبْ ِٛ٘ۀضیص تیرثەگ یبٚەرئەٚەي، ئەضەص 

صەرِبٔطبز  ی ضٛڵتبْ، دەکیُ ِبکریض یۆٔبٔی ٚئەفۀضی یبٚەر، یٛٔص ئەفۀض
 ئٛٔٛئەثْٛٚ.

ٌە ثەغەکبٔی ئێرأیضا، ِیرزا ِٛدیجعەٌی سبٔی ِٛٔػی، ِیرزا ئەدّەصی 
صٚایضا عەٌی سبٔی لبجبر، ِٛ٘ۀضیص پیرە ِێرصێکی دەفتب ضبڵە ثٛٚ، ثەاڵَ ٌە 

ٌە جێی ئەٚ ئەَ ئەرکەی گرتە ئەضتۆ، ٘ەرٚە٘ب دەکیُ ِیرزا ضبصق سبْ 
 )ٔبضراٚ ثە ِیرزا ضبصق سبٔی تەثیت(.

ٚ پیبٚە ٌە ساْ ٚٚص، ئەئیضارەی ئیٕگٍیسصا، ِٛٔػی ٚ زِبٌٔە ثەغی 
سبٔەی ئیٕگٍیس ٌە غبری ئیطالِجٛي سبٚۀی ئەٚ پٍە ٚ پبیە ثٛٚ. ٌە ثبڵٛێس
یی کرص. صٚای ئەٚ ثریکبر ِٛٔػی ز. ٌە ٌٛٚڕضتبْ کۆچی صٚا 88;4ضبڵی 

صا یبٚەر ٚیٍیبِێص ضەرکرصە ثٛٚ.  ً جێی گرتەٚە. ٌە کبتی غەڕی لرشچچر
صٚای ئەٚیع ِبرک )ِەراکێع(  ثٛٚ ثەوٛٔطٛڵگەری غبری ثێٍگەراص،صٚاتر 

٘ەر ثەَ پیػەیەٚە ئەرکەکبٔی کەٚتە ئەضتۆ. گاڵضکێت پێٕجەَ ٌە ضبڵی 
، ٕبضیضاٌٛف تٛٚش ِبِۆضتب ٌە ثٛاری رٚٚەک. کۆچی صٚایی کرص، ز 6:;4

ی فەرۀطەٚە ٌە تەراثٛزاْ الیەْ صەٚڵەتئبیضی گری سەزأەصار، صٚاتر ٌە
ی پێضرا. گبزاٌیٕی ٚەستێ جێگری ٚٚص ثٛٚ، ٌەگەڵ چۀض پیػەی وٛٔطٛڵ

 کەضێکی پٍە ثەرز.
بکۆڤ، ساْ، گبِبزۆڤ، پرٚضکٛرپبژی ئیضارەی رٚٚضی، ِٛٔػی ٚ زِبٔپ

 ٚپب، ئٌٛکیٓ ثٛٚ.ٚئۆکرأۆیچ ٚ دەکیّی صٚٚ ئیضارەی ٔبٚثراٚی ئەٚر
یبْ ٕبِەکە ثۆ ئەٚ چٛار ئیضارەیە غبرێکغٛێٕی کۆثٛٚٔەٚەی پەیّبٔ

 ٕض.تی ٔبکپٛٚری ٚاڵتی ٘یی ئەیبٌە -صأبثٛٚ ٌە ثەغضا یبْ ٌە ِٛي
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 سەیاحەت نامەی گەشتیاری چریکۆڤ لە بەندەر بوشێر و شیراز 
ٛاری کەغتی ضەرثبزی، ٔبضرٚا ثە ز، ثە  81;4 ەتبی ِبٔگی ئبٚریً یضەر ض
ٚایی، ٌەگەڵ کِٛٛصپرتێر ٚ تبیجەت ثٛٚ ثە کۆِپبٔیبی ٘یٕضضتبٔی ڕۆژ کە کٍیبیٛ ئب

صٚٚ ئەفطەر ٚ چۀض سبٚەْ پٍە کە ٌە گەِیەکەصا کبریبْ صەکرص. صٚٚکەش 
سبرک ٘بتیٕە ، چٛار تۆپی تبزەی کبرسبٔە، ٌە صٚڕگەی ٔبسٛصای کەغتی ثْٛٚ

ە یٚ کبتەصا کە ئبٚی رٚٚثبری کبرْٚٚ زۆر ثٛٚ، ٘ەر ئەٚۀضەی گەیػتیصەرێ. ٌە
گەرٚٚیی غەتٌٛعەرەة، ئبٚی ئەٚ رٚٚثبرەی ثبضُ کرص ٌە کەِی صا ٚ گەیّەکەی 

 ئبٚەکە زۆر صەثێتەٚە ٌە صەثٛٚ تبکٛ ضەر زەٚی. چبرەِبْ ٔەِب ئێّەظ ٔیػتە
ئبٚ ٘بتەٚە ضەرێ ٚ ئێّەظ ٌۀگەرِبْ  ک جێی سۆِبْ ٔەجٛٚڵێیٓ. صٚای ِبٚەیٗ

 راکێػب ٚ ثەرەٚ ثٛٚغێر ٚەڕێ کەٚتیٓ.
ئبراِی  ص. گەِیەکەظ ثەجٛٚڵە ٚ غٕەی ثب، ثە ئبضتەَ کەرٚێػکەی صەکر

ٛایە کەغتیصەچٛٚە  ەکە یپێػێ. ئەگەر ئبٚی رٚٚثبرەکە ٌە ضیبزصە فٛت ٔسِتر ث
ٌٛعەرەة صەڕژێتە ٚ غٛێٕەٚە غەتصەثڕا. ٌە صۀیػتە ضەر عەرزی ٚ جٛٚڵەی ٌێ

یەکبْ صەریبٚە ٚ چً ِیً صٚٚرتر ٌە ضٕٛٚری ٚاڵتی عٛضّبٔی ٚێطتگەی کەغتی
 صٚٚ ثەغی ئەٚ ٌۀگەر گبیە، زەٚییە.صیبرکراٚە. ٘ەر

عەرة، ئبٚی رٚٚثبرەکە تێکەڵ ثە صەریب  ٚە تب صەگبتە غەتٛيٌەثەضرە
ە ئەژِبر. صەثێ پۀجب ِیً ٌەثەر چبٚ گیراٚە ثەاڵَ لٛٚاڵیی صەریب ٔەٚەص ٘بتۆت

کبْ صٚٚ رێگە ٘ەیە. یەکێ ٌەالی ەیٌە ٚێطتگەکەٚە ثۆ صەرچٛٚٔی گەِی
 ، ئبٚی ئەٚێ غەظ تب صٚازصەیە. ٌە ضەرەتبیپ الی چٌٗە ڕاضت؛ ئەٚیضی

 یەکبْ ٔبگەیۀێ،غەتٌٛعەرەثەٚە گڵ ٚ لٛڕەکەی ٔەرِە ٚ زیبْ ثە کەغتی
 ،ٚ ثەرصەاڵٔەسیک صەثیٕەٚە ثٓ ئبٚەکە تەق تەق ێثەاڵَ ئەٚۀەی ٌە صەریب ٔ

ەکبْ صەگەیۀێت. کەغتی غەظ فٛٚتی ٚەستێ یرۀگە زیبٔێکی زۆر ثە کەغتی
ەی ثەّ٘ۀػێرەٚە ثەثێ ِەترضی گثە ضەر ئبٚی صەریبصا صەڕٚات، ٌە ٚێطت
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ٌە سیس ٚ  ضتێىی رثٗ صەپەڕێت. ٌۀگەرگبی ثەّ٘ۀػێر ٌە ثەغی صەریبٚە ثٗ تێ
 ثەرص ٌەثەر صەِضایە. 

ی )دەرِص( صەچێتەٚە ضەر صەریب، ٌێٛارەی ٌە ثەغێکەٚە ئبٚی رٚٚثبر
ٚ ٔسِی زۆری ٘ەیە. لٛاڵییەکەی تبکٛ ثیطت ٚ چٛار لطەی ٌەضەر  ثەرز

َ تبثڵێی تەق تەلبْ ٚ زۀضۆڵەیە، تۀبٔەت ٔبسٛصای سۆجێیی ٌە اڵ کراٚە، ثٗ
 ضتبْ ٚ٘بتٛچۆیی ئەٚ غٛێٕە زۆر ِەترضیضارە. ئەٚ ٔبسٛصایبٔە صەچٕە ٘یٕض

برەی پضەص ِۀبتیبْ ٚەرگرتٛٚە، گضا ئەٚأە ضێزەریبی ضٛٚر، ٌە ِبٔ
صا ثۆتە ضەص تّۀی  ِٗ رصٖ . ٌەٚضٗ:4>4ری ٗ ثئەٚضبی رٚٚضیب، ثەر ٌە ئۆکتۆ

 ثەاڵَ ٌە ثەضرە ِەٚاججی ئەٚضبی ئەٚاْ ثیطت ِۀبت ثٛٚ. ئەٚئێراْ،
ریبی ضٛٚر ٔسیکٓ، ٌە  ە رۆسی صەریبی ثٛغێر صەژیٓ ٌە صٖکەضبٔەی ٌ

 ثڵێی غبرەزاْ. ٚأیضا تبەٌەکبرٚثبری ثٓ ئبٚی ٚ ِ
کەغتی ئبٚریٓ، ٔبضراٚ ثە ٔێٛ  ٌە ٚەستی ثرصٔی ثەرصی ِەڕِەڕ ثۆ

ی گەِی ِبضییبْ ئەصا. کرێکبرأی کەغتی ٔی تکریص یبریضە ەی ِبضییگەِی
کە ٌەٚێضا ثٛٚ ثە ثۆٔەی جێی ٚ ڕێی ٌەغکرەٚە ٌە کبتی  ن یٗ سبٚەْ پبیٗ

ثە ئەفطەری رٚٚضی.  کرص غەڕصا چٛٔکە ضەرسۆظ ثٛٚ زۆری ثێ ڕێسی
کرا. ئەَ کرصەٚەی  ئەِەیبْ ثیٕی رەٚأەی ضەر کەغتی کٍیبیفٚەستێ 

ئەٚەی ثە ِبٚەی  یی، ثۆٔض کرص ٚ ٔبرصیبْ ثۆ ثۆِجب ضٗ بدەز پٗئەٚیػیبْ ثە ٔ
 کبرەی سۆی ٔەِێٕێت. ضەر ئەٚ، صٚاتریع ٌەجەضەر ثێتصەضتصٚٚضبڵ ٌەٚێ 

 ٚاٚە صەضت پێغٛٚری ڕۆژئبە ٔیٛەی ِبٔگی ِەی ٌە ثبٌ ٌەٚ جۀگەیەصا ثب
رەٚە ٌە غبٔی ثبکٛری ٗ ثئەٚ ثبیە، ٌە ٔیٛەی ِبٔگی ئۆکتۆ صەکب، ٘ەر

سیکەی یەک ِبٔگ ێ٘ەٚاٚە ٔٚە صەجٛٚڵێت. ثەثۆٔەی گۆڕأی کەغٛ٘ەاڵتەڕۆژ
ِەرجەصا ضەفەرکرصْ صەٚاَ ٌە غەپۆالْ صایە. ٌەٚ ٘ەٌٛزەریب صەغڵەلێ ٚ ثەر
ٚ ٘بِٛغۆکرصْ ثۆ ثٛغێر ٚ ثۆِجبیی ە ثڵێی ِەترضیضار ثەضەر ئبٚی صەریبٚە تب

 ترە.ظ ثکرێت ئەٚا سەرجی ٌە صا٘بتی زۆرئەگەر ئەَ کبرە کبرێکی ژیرأە ٔییە،
ثە٘ێس  وی یٗ ٌٛٚوٗ تێپەڕیٛە، زریبْ ٚ گێژٖ کبتژِێر ثەضەر ٔیٛەڕۆصاچٛار 

ثەرەکبّٔبْ ٚ ٔیٛێکە ثەرصەٚاِە، پەرصە ٚ غٕە ، وبتژِێرصەضتی پێکرصٚٚە
تٛٚٔەکبْ ثە ڕٚٚتی ثە پێٛە ِبْٚ، ٌۀگەرِبْ گرتٛٚە ٚ صاصاٚەتەٚە ٚ ئەض
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ە ثەاڵَ تب ثڵێی غەپۆٌەکبْ تٛٚڕەْ. یراٚەضتبٚیٓ. ئەٚ ترضەِبْ ٌە صەریب ٔی
 ەکەْ.یەکبْ صتەستبیی ئبٚەکەظ پڕە ٌە گبثەرص ٚ ٘ەڕەغە ٌە گەِی

رە صەڕۆیػتٓ. ثە ٘ۆی ئەٚەی ەی عەرەثی رٚٚە ٚ ثەضیٌەٚ کبتەصا صٚٚ گەِی
ضبْ ئەگەر ٌۀگەر ثگرْ. ٘ەر ثۆیە ثەَ الٚ ئەٚالصا صاثْٛٚ، صەتر ریزۆ زریبْ

ٚایبْ ٌە ٔبسٛصاکبٔی ئێّە کرص ٌە ٔبسٛصایبْ ٌە . ِبٚەی ڕێگبصا یبرِەتیبْ ثضەْ صا
ٌە کۀبرێکەٚە  ەزا ثْٛٚ، ٘ەرٚەستێ زریبْکبر ٚ ئبژٚٚتٕی سۆیبٔضا زۆر غبر

ٔی ٌە چ ئبضتێکی ەیبْ زائەْٚا صەگەیػتٕە رٚٚثەرێک ٌە ئبٚەکە، ص ،٘ەڵی صەکرص
ٚأەظ ثە ضەر صەریبٚە ئەَ ٘ۆغیبریە ٘ەیە،تۀب صەریبصا ٚێطتبْٚ، ِٓ  ٔەت غە

ٚأُ ثە چبٚی سۆَ ثیٕییئەٚ غبرەزایی ٚ زیرەکی  ە. یەی ئە
. ٌە ٚە ثە پێٕج رۆژ گەیػتجٛٚە ثۆِجبیئەفطەرەکە ٌە ضەفەرێکضا ٌە ِەضمەتە

رص، زۆریع ئبزاری صەصایٓ. ٔەٚە ٘ەڵی صەکٔیٛەی غەٚەٚە غەِبڵ ثە پێچەٚە
ٚ  ٚەستێ صەضتە ٔێٛ کرێکبر ٚ گەِیەٚأبصا صٚٚ کەضێک ٘ەثْٛٚ ٘ەرٌە

ثەضتەکە ِبٔضٚٚ صەثْٛٚ، یەکێ ٌەٚ کەضبٔە ضبزی صەژۀی ٚ ئەٚأی صیکەظ 
ضەرلبڵی کبرەکبٔیبْ صەثْٛٚ. ثەیبٔی چٛار ِیٍّبْ ِبثٛٚ ثگەیٕە ثۆغێر، ثە ترش 

 ئبٚەکە. ٚ ٘بتیٕە لەراسی ٚ ٌەرزێکی زۆرەٚە ٌۀگەرِبْ سطت
 

 بەًدەری بوشێر
ثۀبٚی ە. سبٚەْ صەضباڵت کەضێکە یصضەاڵتضاری ثۀضەر ثۆغێر ِیراتی

تٛٚە ٚ غێز ٔەضیر. غبری ثٛغێر ٌەضەر ڕێگبی گەرِێٓ ٘ەڵکەٚ
ەکەی صٚژِٕبیەتی تەٚاٚیبْ ٌەگەڵ تبیەفەی گەرِێٕی یصأیػتٛٚأی کٛێطتبٔی

یٓ. چباڵٚەکبٔی ئبٚی سٛارصٔەٚە زۆر ٚ ٘ەرأ لەتیع ثە ثێ غەڕ ،٘ەیە
ی سٛارصٔەٚە ثۆ ضەرۆکی کۆِپبٔی ٌەٚالی ثٛغێرەٚەْ، ٚەستێ صەچٓ ئبٚ

 ئبٚایی صە٘ێٕٓ، غەظ تب ٘ەغت کبتژِێر صەسبیۀێت. ٘یٕضضتبٔی ڕۆژ
ثٛغێری صاثٛٚە صەضت  غبزاصەی صەضەاڵتضاری غیراز، صەضەاڵتی ثۀضەر

کی ٔبثۆٚە، ٌەٚ غەڕ ٚ ٘ەرایەصا اڵیەکەضێکی صیکە، ٘ەر ثۆیە غێز غەڕ ٚ ٘ە
 ٚ صەضتە ثەضتە رەٚأەی تبراْ کرا،٘ێسەکبٔی ئێرأی صەٚرەی غێشیبْ صا 

ثراٚیبْ ٔبرصەٚە ضەر کبرەکەی ٌە ئبسری کبرصا ٘ەرٚەک پێػٛٚ ٔبٚثەاڵَ 
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ٚ ئەَ دەضبر ٚ صیٛارأەظ  رافی ثبغی ٘ەیەغبری ثٛغێر ثبری جٛگسۆی. 
غٛێٕی ئەَ دەضبرەغضا  ێت. ٌە زۆرکەراْ صەپبرێسٚأی ٌە ٘ێڕغٔیػتٛاص

ە ەکەْ. ئێّەظ ٌەٚ غبربْ صأبٚە ٚ ئبگبصاری ٌە غبرەکە صچیغٛێٕی کێػک
جێ ٘یٕضضتبٔی ڕۆژئبٚایی تێضا ٔیػتە الِبٔضا ِبڵی ٕ٘ێً، ضەرۆکی کۆِپبٔی

اڵتی ثٛغێر ٚ  بْ کەٚت ثە غێز ٔەضیر، سبٚەْ صەضٗثٛٚ، چبِٚ
ی . ٘ۆکبرۀبٚی رۆضتەَ ثەگسەڵکی عٛضّبٔی ث ەکبْ ٚ پیبٚێکییئەرِۀی

ثٛٚە؟ ٘ۆی ئەٚەِبْ  غێر ٚ ِذەِەڕە چی٘بتٕی رۆضتەَ ثەگ ثۆ ثۀضەر ثٛ 
ثبظ  ضبِبٔێىی  ئەٚە ٘بتٖٛٚ ئەَ پیبٚە ثۆ ثەاڵَ ِٓ ٚەک ثسأُ ٔەزأی،

کتۆر ِبک ٌیطتر، . صن یٗ ت ثە ٔبٚثبٔگ ٚ پٍە ٚ پبیٗکۆثکبتەٚە یبْ ثگب
٘ەٚای گەرِی ئەٚ ثۀضەرە ٔەسۆظ  ەت، ثە ثۆٔەییٔەٚضیبری ثبڵٛێسی ضۆڤی

 کەٚتجٛٚ. 
ئبٚایی، ٚەستێ ٌە ثۀضەر ثۆغێر گەِییەکبٔی کۆِپبٔی ٘یٕضضتبٔی ڕۆژ

 ٌۀگەر صەگرْ ثەَ چەغٕەْ:
 یەکەَ: کٍیبیۆف، صٚٚەَ: ئیفرات، ضێیەَ: کەغتی ِبضی.

ەَ تر ٌە ثٛغێر راٚەضتبْٚ. ئەِەظ ثۆ ئرئەٚ گەِیبٔە ضێ ِیً صٚٚ
چٛٚٔی ٚ ثەرصە صەگەڕێتەٚە، رێگە ٌە ثەرەٚ پێػەٚە ثەرگر ٚ ٌەِپەرە سیس

ەگرێت. کِٛبٔبر پرتێر، ثەڕێٛەثەری ِبڵەکبٔی ثۀضەری يەکبْ صکەغتی
بٔەی ٌە ضبڵضا صٚٚجبر ثۀضەرەکبْ يکۀضاٚی فبرضە. کبری ئەٚەیە ئەٚ کەغتی

ەثەکبٔضا رٚٚصەصا ئبگبصاری رەٚ غتبٔەی ٌۀێٛ تبیەفە ٚ سێڵە عبصەگەڕێٓ، ئ
ٚە ٘ەثێت. ئەگەر ٘بتٛٚ ٌە ٔێٛ ئەَ ٘ۆزە عەرەثبٔەصا ٔبکۆکی ٚ یبٔەثەضەر
ثۆ ثکبت ٚ ئەٚ  ٚاتییبْٗ براٚە، ٚەک ٔبٚثژیٛأێک ئبغتک ٘بتۆتە ئ تييٗیەبصٚژِٕ

ەکی یکەضبٔەی ثەٚەج ٚ کیفبیەتٓ سەاڵتیبْ پێ ثضرێت. ضبڵی جبرێک گەِی
، غەصر صیکە صەچێتە صٚڕگەیەکی ثەدریٓ ٌە کبتی ثە صەضت ٘ێٕبٔی ِرٚاریضا

ضبڵێک ٌە کبتی ثە صەضت ٘ێٕبٔی ٚ ٌە ٘یچ تبیەفەیەک ٔەکرێت. ٘ەِٛ
، بْثٖ رضەص کەغتی عب تب ضێ یضا، ٌە ٔسیک ئەَ صٚٚڕگەیە صٚٚضەصِرٚار

ٙێٕبٔی ِرٚاری ئەٚێ کۆصەثٕەٚە ٚ سەریکی ثەصەضت ٌەگەڵ غەٚاضەکبٔی
ضێ ەکی ئیرات ٌۀگەری گرتٛٚە ٚ ٚریبیە ثسأٓ صزأی یصەثٓ. ئێطتبظ گەِی
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 ٔیبٗ ئبٚایی ثەتڕۆژ یبیی چیضەکەْ. ثریکبری کۆِپبٔی ٘یٕضضتبٔیکەغتی صەر
ضبڵی جبرێک ضەرصأی تەٚاٚی ثۀضەرەکبٔی فبرش صەکبت ٚ ٌەگەڵ 
غێشەکبٔی ئەٚ ثۀضەرأە ضەری صۆضتبیەتی تبزە صەکبتەٚە. صیبری ٚ 

ی ضەرۆک ٘تضصە٘ێٕێت، ٘ەرٚەک: کبِێرە ٚ کبتژِێر ٚ تفۀگ ٚ... سەاڵتیبْ ثۆ
ِبڵەکبٔی ثۀضەر ٌە الیەْ ٘ەغت کبپیتبٔی کەغتی کۆِپبٔیەٚە ٘ەڵضەثژێرْ، 

ثکبت. ٚەستێ صەٚرەی  صەثێ ضێ ضبڵ کبر ثۆ ئەَ کۆِپبٔیب ئەَ ضەرۆکە
تەٚاٚ ثٛٚ ضەرۆکێکی صیکە جێی ئەٚ صەگرێتەٚە. ِٛٚچەی ئەَ ضەرۆکە ضێ 

بتٛأٓ ٘ەزار فٛٔت )پۆٔت(ی ئیطترٌیٕگە. سبٚەْ ِمبِبٔی کەغتی کۆِپبٔی ٔ
ثەثۆٔەی ئەٚەی ٌە کەغتی صەٚڵەتیضا کبرصەکەْ ئەَ کبرەیبْ ثە جێی ثٙێڵٓ، 

ضەر بٔە کۆْ صەثێ ٌەیِەگەر ئەٚەی ثۆ ِبٚەیەکی کٛرت. ئەگەر ئەَ کەغتی
 ئبٚایضاْ. ضتبٔی ڕۆژگەِیبٔە کبرثکەْ ٌە صەریبی ٘یٕض

تەِب ثْٛٚ  ٚ پۀجب ٚ چٛار، ثە ٘ەزار ٚ ٘ەغت ضەصٌە ضبڵی 
ی صەٚڵەتی ەکبٔیئبٚایی تێکەڵ گەِیکۆِپبٔی ٘یٕضضتبٔی ڕۆژکەغتییەکبٔی 

ەصا ئەٚ پبپۆڕأەی ٌە ئبٚی فبرضضا ثْٛٚ، ثیبٔگۆڕٔەٚە ئیٕگٍیس ثجٓ. ٘ەٚڵیبْ ص
ٌە ثەرگ ٚ الضکی  یەکبٔی ِبضیگەِی یطیرکۀضڕ ٚ گٛ ثە پبپۆڕی ئبگری،

 سٛرِبثْٛٚ. تۆپەکبٔیع کۆْ ٚ ٔٛێ ثْٛٚ.
بی ثرازجبْ، صاٌکی ٚ کەتً ٚ ە ڕێگٌە ثۀضەر ثٛغێرەٚە تب غیراز ٌ

  ٚٔەٚەکبزرٚ
چً ٚ چٛار پٍە گەرِی. ئەَ  ضێر ٌە ٘بٚیٕضا صەگبتە چً تب٘ەٚای گەرِە

چباڵٚ، ثۀضەْ ٚ تەپۆڵکەکبٔیع صیّۀێکی جٛأی ثەٚ ٚاڵتە  پڕە ٌە ثەرەصەٚرٚ
 ثەسػیٛە. 

کی ٘ەٚارێٔی ٘یٕضضتبٔی ڕۆژئبٚایە. ٘بٚیٕەعەٌی ٘بٔکری ثریکبری کۆِپب
رٚٚت ٚ کبتۆر ضەٚزایی ٌێ صەضت ٔەصەکەٚت. ئێّە ٌەٚێ ِۀسڵّبْ گرت ٚ 
صأیػتیٓ. تەپۆڵکەکبْ گڵ ٚ سۆڵێکی رٚٚت ٚ ٚغک. ٌە صٚازصەی ِبٔگی 

 ەکبْ ٌەیئبٚریً صا، ِەٚصایەکی چٛار کبتژِێریّبْ ثڕی. ثٛغێر ٚ کەغتی
 غبر صیبرە ٚ ی تەِِٛژەٚە ٔەرۆسی صەریبکە ٌۀگەریبْ گرتٛٚە، ثە ٘ۆ
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ٕػیٓ غی ئەٚ لەاڵیە ٘بتیٓ سەڵکی زۆزأٔێٛ ڕێضا تٛٚٔەکەضێک صەثیٕی. ٌە
 کبٌٚیبْ کرصثٛٚ.

 
 برازجاى

صٚای ٔیٛەڕۆ گەیػتیٕە ثرازجبْ. ٌە ثرازجبْ ضەرصأی  چٛار وبتژِێر
 کبرأی ئەِٚبْ کرص. بٔی صەضەاڵتضاری ٔبٚچەکە ٚ راٚێژس

 
  دالکی

أەکەِبْ ثۆ ثرازجبْ، چٛار کبتژِێر ڕێگەِبْ ثڕی ٌە صٚای ضەرص
تبگەیػتیٕە صاٌکی. ٌەٚێع چبِٚبْ کەٚت ثە چبڵی ٔەٚت ٚ گۆگرص. ٌەَ صەرٚ 
صەغتە ئەٚۀضەی چبٚ ٘ەتەر صەکب صار سٛرِب صەثیٕی. پٍەی تیٕی گەرِب سۆی 
ٌە ضی ٚ پێٕج صەصا. ٌە ِەٚصای ڕێگبصا تٛٚغی کبرٚأێک ٘بتیٓ ثە ژْ ٚ 

کەرثەال. تەتەرێکّبْ ٔبِەی ثۆ جەعفەر سبْ، ضٕٛٚر  ەچْٛٚ ثۆِٕضاڵەٚە ص
ژێر ضێجەری صارێک ٔبٔی غێر صەثرص، زۆر ثەتبڵۆکە ثٛٚ. ٌەٚأی ثٛ

ثەاڵَ ِێػٌٛٚە  ،ٌە غٛێٕێک رۆژِبْ کرصەٚە ٔیٛەڕۆِبْ سٛارص ٚ غەٚ
 کەٚڵی کرصیٓ.

 
 سەرەتای کەتەل 

کی صەرکەٚتیٓ ٚ گەیػتیٕە یەکەَ کەتەي،  ئەَ تەپۆڵکەیە تبیجەت « ەتەپۆڵک»ٌە صٌا
ێٕی ئەَ تەپۆڵکەیە پڕثٛٚ ٌە ثەرصی چەسّبر، گەیػتیٕە صٚٚ پرصی  ٚ. صٚا ثە ِبٌٛٚ ثٛ
ٚێرْا ٚ چۀض کەش کێػکچی. ٌە تەپۆڵکەی ِبڵٛٚ تێپەڕیٓ ٚ گەیػتیٕە تەپۆڵکەی 
سػتی ٌەٚێػەٚە ٘بتیٕە کۀبر تەستە ٚ ٚچبّٔبْ گرت ٚ چبِْٚب ثە سبْ کەٚت. 

ٛار کبتژِێر ثەِْب ثکۀبر تەستە ٚای ۆضەر تەپکەکبٔضا ڕەجێ ٘ێػت ٚ چ یػتیٓ. ص
ٌە  ْ ڕێگبِبْ ثڕی ٚگەیػتیٕە راصارسبٔە،ثەجێ ٘ێػتٕی تەپکەکبْ صٚٚفرضەر ِب
ٚایی صریص، صریص راصارسبٔەٚە فرضەسێکّْب پێچٛٚ تب گٛٔضێکی  گەیػتیٕە ئب

ٚأسۆغە ٚ  ٛار ٚ کبر ک ەچیبٔە. چبِٚبْ ثە چۀض جێیغٛێٕی دەضبٔەٚەی ڕێج
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چبِٚبْ ثەٚ ثەرصأە کەٚت ٌە غێٛەی غێر  ٌەرزە ٚێرأی کرصثٛٚ، کەٚت، ثِٛٚٗ
کرصێکی ٔبٌەثبر ثْٛٚ. ٌە ثڵێی صەضت ثەاڵَ تب ٚأەٚە،تبغراثْٛٚ ثەضەر گۆڕی ِرصٚ

کۆتەاڵٔەِبْ کرص صریص صەرچٛٚیٓ ٚ گەیػتیٕە غبپٛٚر تەِبغبی ئەٚ ٚێٕە ٚ 
ضثٛٚ. کبٔی کیژێ ٌەٚ ٔبٚچەیەصا ٕەسػیٓ ٌە کێٛەکە ٘ەڵی کۀپەیکەرضبزێکی صەضت

ْ،  تب ثڵێی ئبٚێکی ضبرص ٚ ضٛٚکی ٘ەیە. کەٌٍە ضەرەکبْ ٌە غبٔی کێٛەکە صاتبغرٚا
ٚأەرێیەکی ٘ەٚراز ٚ ٔػێٛی ٘ەیە. صەثێ  صٚکبٔێک ٌەضەر کێٛەکە لٛت ثۆتەٚە. کبر
زۆر ثە ٚریبیی ثۆی ضەرثکەٚی. ٘ەر ٚەک صەڵێٓ رٚسطبری غبپٛٚر ٌەٚ 

ە. ثەاڵَ گەرصٚٚٔەی زەِْب صەضتی پێگەیبٔضٚٚە ٚ  صٚٚکبٔەیە ٚ ٌەثەرص ٘ەڵکۀضرٚا
ثەاڵَ ٌە  ەگبتە صٚکبٔەکە یەک ضەعبت رێگبیە،ص ەکەٚە تبیتێکی غکبٔضٚٚە. ٌە کبٔی

ٔێٛ صٚکبٔەکەصا دەٚزێک ٘ەیە ثەتبڵ ٚ ٘ەتبڵ، ەڕأەٚەصا چً سٌٛەکّْب پێچٛٚ. ٌەگ
ٛارێ. ٌەضەر دەٚزێکە ثەثێ گٛٔجەی ئبٚە. ٌە ٔٛٚکی کێٛەکەٚە ئبٚە چۆ ڕە صێتەس

ِْب ثیٕی،  ئەٚ ثەرصأەی ٌە کێٛەکە ثەرثٛٚٔەتەٚە چۀض پەیکەرەی ٘ەڵکۀضرٚا
ْ. ٌە لٛٚاڵیی صۆڵەکەصا. زۆریەک ٌەٚ  ٚأەظ دەٚت کەٌٍەضەری ٌە ثەرص تبغرٚا ئە

ە. چۀض کۆتەڵێکّبْ ثیٕی ٌە یثەرگیْب ئبغٛٚریٚ ثیچّبٔە صەضەاڵتضارْا ثە جٍٛ ضەر
ٛار  ئبژەڵٓ ٚەک غێر ٚ گیبٔضاری صیکە، ثەاڵَ ضەر ٚ ضەکٛتیْب پػتێٕە ثەرەٚ س

ێٕی کبٔی کیژێ، ضێ پەیکەرەی ثەرصیٕی ِرۆڤّبْ چبٚ پێکەٚت، چۀض  ِرۆڤە. ٌە صٚا
ٚأی صیکە ضەرلبڵی  ٓ، ئە یػتْٛٚ ٚ سەریکی کەیف ٚ سۆغی صأەیەکیبْ صٔا

 .ٓ  ضەرثڕیٕی ِەڕ ٚ ثەرأ
 

 کازرووى
، کبزرْٚٚ غبرێکی صڵگیر ٚ رۆژی صٚایی ٚەڕێ کەٚتیٓ ثۆ کبزرْٚٚ

صیّۀێکی جٛاْ ٚ ضەر ضەٚزی  ضبزگبرە ٌە ئبِێسی کێٛەکبٔضا. صەغت ٚ
ەت ثەتبیج بڵەکبْ ثِٛٚەٌەرزە ٚێرأی کرصْٚٚ،ِ ک ٌە٘ەیە، ثەاڵَ زۆرێ

یٓ. ثەغێکی اٚ ثیطت ٚ چٛاری ز ٌەرزەی ضبڵی ٘ەزار ٚ ٘ەغت ضەص ثِٛٚٗ
پڕثٛٚ ٌە صاری ٔبرٔج ٚ  ،تکەٚ ی کبٚي کرص. چبِٚبْ ثە ثبسێکی صڵڕفێٓزۆر

ەراِەی گٛڵ ٚ ضەفبی ئەَ ثبسە کەش تٛسٕی صەکەٚت ثەثۆْ ٚ ث ٌیّۆ، ٘ەر
کرص...  رلبڵ ِێر ٌە غبری کبزرْٚٚ سۆِبْ ضٗسۆظ صەثٛٚ. صٚٚ کبتژضەر
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 طەرا ٚ پرصەٚأٔێٛ ڕێضا تٛٚغی کبرصرێژەِبْ ثە ڕێگبی سۆِبٔضا ٚ ٌە صیطب
بتیٓ. ضێ فرضەر ٌەٚ الی یٓ ٘ٔػڕٚٚسبٚ ٚ چۀض کەش سێاڵتی ٘ەٚار

ٔطەراٚە، غٛێٕی دەضبٔەٚە ٚ پػٛٚصاْ ٘ەیە. ٌێرەظ کۆتەڵێک ٌە کبرٚا
کەٌٍەضەری تەیّٛٚر ِیرزا ٌە ثەرص تبغراٚە، پێػتر صەضەاڵتضاری غیراز 

ٌە ثٛٚ، ٌەضەر ٔەسػەیەک غبزاصە ٌەضەر تەستێک راکػبٚە ٚ غێرێکیع 
زێکی ڕاٚی ٌەگەڵ ە ثبکبرەکەی سەریکسٛار اللیەٚە ٔٛٚضتٛٚە، سسِەت

ثە چەکەٚە ٌە سسِەت  ەصا ثە غبزاصە. چۀض ضەرثبزێکٔێرگەٌەیەک ص
ثەاڵَ ئەَ ٘ەڵکۀضراٚە زێڕکفتە ٚ پیبْ ٚتُ  غبزاصەصا ثەڕیس ٚێطتبْٚ،

ٚەستێ غبزاصە ئەَ غێرەی کٛغت، صەضتٛٚریضا ثەَ غێٛەیە ٚێٕەی ٌێ 
 ثۆ ِێژٚٚ ثّێٕێتەٚە. ەڵجگرْ، تبکٛ٘

ر ِیرزا ٚزۆر ٘ەٚراز، ڕێگبی ئەَ تەپۆڵکە تەیّٛ تەپۆڵکە کیژێ، غٛێٕێکە
ٚ صایکی ثەڕێسیبْ ٔۆژۀیبْ کرصۆتەٚە. ئەٚ ثەغەی صەکەٚێتە ٘ەڵضێرەکەٚە، 

کەٚتٕی تبثڵێی ٚە، ثەاڵَ ثەٚ دبڵەغەٚە پێضا ضەرغٛٚرەی سػتیبْ ثۆ کرصٚ
 ضەست ٚ ئەضتەِە.

صەچێتە ثە صٚای ئەٚیػضا گەیػتیٕە تەپۆڵکەی پیرێژْ، تەپۆڵکەی پیرێژْ تب 
ضەر لٛتکەی ٘ەٚرازی ٘ەیە. کبرٚاْ ضەراکە ٌە ضەر کبرٚاْ ضەرا ڕێگبیەکی

ثڵێی جێیەکی سۆغە. ئەَ غٛێٕە ٌە ڕێگبی تەپۆڵکە کیژێ سۆغتر  کێٛەکەیە ٚ تب
ٔییە ٚ زەدّەتی زۆرترە. ٚەستێک ثە تەپۆڵکە پیرێژٔضا غۆڕ ثٛٚیٕەٚە، گەیػتیٕە 

ەَ ٘ەٚرازە ڕزگبری صەثێت ثە کەش ٌ صەرکەٚت ٘ەر ضێ کۆِب کەڵەکەثەرص، ٚا
ر ئەَ کەڵەکە ثەرصە، ثەَ ٔیػبٔەی ضەالِەتی سۆی ثەرصێک صەسبتە ضە

َ ئێّەظ ثە تۀیػت ئە گۆڕی پیرێژْ. ِبٔگە غەٚێکی سۆظ، ەڵێٓغٛێٕەظ ص
ئبٚیّبْ ٌە کەتەٌەکبْ کرص ٚ ٌە ٔسیک ئەغکەٚتی کەڵەکە ثەرصأەصا تێپەڕیٓ. ِبڵ

 ر کبتژِێر گەیػتیٕە کبرٚاْ ضەرا. صٚٚ ثراٌەٚە راثرصیٓ ٚ صٚای چٛا
چیبْ ٘بتیٓ ٚ تٛٚغی ڕأە ِەڕی ٘ەٚار« زۀضەراْ»ٌە گٛٔضی 

ٔیٛێک ٌەضەر کبٔی ٚ  ٚ ، صٚای وبتژِێرکبرٚأێکی زۆرِبْ چبٚ پێکەٚت
 ّبْ گرت ٚ سەریکی دەضبٔەٚەی سۆِبْ ثٛٚیٓ.ئبٚێک ٚچبٔ

 غیراز.ەیػتیٕە بتژِێر ثە ڕێگبٚە ثٛٚیٓ، ٔیٛەڕۆ گرۆژی صٚاتر غەظ ک
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ا الِبٔضا. صٚای ئەٚەی گەیػتیٕە غیراز، ٌەِبڵی ٔەٚاة ِذەِەص عەٌی ِیرز
یراز گرتٕی غبری ِەغەص ٚ گرتٕی ضبالر، سەڵکی غثەثۆٔەی صەضتجەضەرصا

کبْ ٚ ثبزاڕ صاسراثٛٚ. سەڵکەکە ٌە جەژْ ٚ سۆغیضا ثْٛٚ. ضەرٌەثەر صٚ
ضەِب ٚ ٘ەڵپەڕکێی  سەریکی ژۀیٕی ضبز ٚ ِۆضیمبثْٛٚ ٚ ضەیری

تبیجەت صأیػتجٛٚ، گۀجبٔیبْ صەکرص. فەرِبٔڕەٚای غبر ٌەضەر تەستێکی 
کرصثٛٚ، صاٚای ٌێکرصَ ثچُ ٌە ٘ۆصەکەصا  ٘ۆصەیەکیبْ ٌەضەر ئەَ تەستە چێ

رص ٚ ٔێرگەٌەِبْ کێػب ٚ چبیی ٚ غیرٔی ٚ ثەضتۀیّبْ سٛا ٌەگەڵی صأیػُ،
سۆِبْ ٘بتیٕە سٛارێ. ٌە غٛێٕی  ،عبِبْ ثۆ ضەالِەتی دبکُ کرصصٚ

صەضەاڵتی غیراز ٌەٚ ضەرصەِەصا صراثٛٚ ثە لٛاٌٌِّٛٛک، ٌە الیەْ غبزاصەی 
ٌەضەر کبر الصراٚ. ٚەزارەتی غیراز ٌە صەضت ٔەضیرٌٌّٚٛک صا ثٛٚ. 
٘ەرٚەک ٚەزیر صەیگٛت غیراز غەضت ٘ەزار کەضی تێضا صەژی. صۆڵی 

ثبغەکبٔی غیراز  غیرازی رۀگە صە٘ەزار ضەرثبز غەڕی تێضا ثکبت. صەٚری
تبیجەتی ٚ کبٔی ٚ ئبٚ. کەریُ  الری ٚی صیٛار کراٚە. پڕە ٌە وۆغه ٚتٗ٘ەِٛ

سبٔی زۀض تب ئەٚکبتەی دبکّی ئێراْ ٔەثٛٚ، صەضەاڵتضاری غیراز ثٛٚ، چۀض 
ٚەکیً، کاڵٚ صرٚضت کرصثٛٚ. ٘ەرٚەک گەرِبٚی  ی سبٔٗ ٚ ثبڵٗ تەالر

ٚ کبرٚاْ ضەرای ٚەکیً ٌەٚ غبرە ٚ ثبزاڕی ٚەکیً  ٚ ثبر  سبٔٗ فەڕۀگی، ثبڵٗ
صەضتٛٚری ِذەِەص سبٔی ثۀبٚثبٔگە. تەستی لبجبر تەالرێکی غکۆصارە ٚ ثە 

ٔۆژەْ کرصۆتەٚە.  ی الرٖ ر دٛضێٓ سبٔی لبجبر ئەٚ تٗکراٚە. صٚات لبجبر چێ
ٕض ٚ ثەرچبٚ ضبزکراْٚ، ٔسیکەی ٔیٛ ٚاٚی ئەٚ ثیٕبثەرزأە ٌە غٛێٕی ثڵتە

 فرضەر ٌە غبرەٚە صٚٚرْ. 
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ثێجگە ٌەٚ ثبسبتە، ثبسێکی تبزەتر ئبٚەصاْ کرایەٚە، ِبٚەیەک صٚاتر ئەٚ 
ثبسە ٌەضەر صەضتٛٚری دەضەْ عەٌی ِیرزای فەرِبٔفەرِب، کٛڕی 

جەتی پێضا. یفەتذعەٌی غبی تبٌت ضەرا، گەٚرەی کرصەٚە ٚ غبْ ٚ غکۆی تب
عەثبش ثبسەصا ٘ٛٔەرِەصاْ ٚێٕەی فەتذعەٌی غب ٚ  ٌە کاڵٚ فەرۀگی ئەٚ

 ِیرزا ٚ زٌٍطٛڵتبٔیبْ ٔەسػبٔض.
 

 چل تەى
بٔەی ێکە ٔبضراٚ ثە ثبسی چً تەْ، ٘ەرٚەک صەڵێٓ ئەٚ غٛێٕە گۆڕسثبس

غیضی ئەٚأیع کە غێشی ضۀعبٔە، ٌەضەر چً صەرٚێػە. ٚێٕەی پیر ٚ ِٛر
صەَ ئەٚصا ۆڵەیەکی ئەرِۀی ٌەثەرکاڵٚ فەڕۀگی ئەٚ ثبسە ٔەسػکراٚە. کیژ

ی ضٛٚری ٔیّتۀەٚە، ضەرثۀضێکی ٌە ِرٚاری راٚەضتبٚە ثە کەٚایەک
 ثەضەرەٚەیە ٚ ٍِٛأکەی ٍِیػی ِرٚارییە.

 
 سەعدییە

اٚە ٚ ضەعضی غبعیر ٚ زأبی ضەعضییە ثبسێکە غٛٚرەی ثەصەٚرصا کێػر
ثبٔگی ئێراْ، ٌە غیراز ٘بتۆتە صٔیب ٚ ٌەٚ ثبسەی غیرازصا ٔێژراٚە. ثۀبٚ

عرێک ٚ ضبڵی ض غیۆڕی ضەعضی غبعیر، ضّبلە ٚ چۀثەرصی ضەر گ
ئێطتب ئبراِگەی ئەٚ  کە ،ِرصٔەکەی ٌەضەر ٘ەڵکۀضراٚە. ئەٚ ثبسەظ

غبعیرەیە ٘ەر ٌە ٚێرأەیەک صەچێت. صار ٚ صرەستی ثبسەکە تۀیب ضٕجٛٚیە 
 ئەٚ ،صەگرٔەٚە  ستٗ رٚٚیی کتێجی ضەعضیەٚە فبڵ ٚثٗ ٌەگەڵ ٘ۀبر، سەڵک ٌە

ەرۆکی ئەٚ غیعرە بٚعرێک ٘بت ٔغٛێٕەی پۀجەی صۀێٕە ضەر ٘ەر غی
ەڵکی رۆَ ٌە تی ژیبٔی سۆیبْ صەکەْ. ٘ەرٚەک ٌە کۆٔضا ستێکەڵ ثە چۆٔێ

 فبڵیبْ صەگرتەٚە. ئبٚێکیع ثەَ ثبسەصا صەڕٚاتە سٛارێ. رٚٚیی کتێجی ٚیرژێً
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ە. یدبفسیە غٛێٕی ئبراِگەی غبعیری ثە ٔبٚثبٔگ دبفسی غیرازی
عیرەٚە سەڵک فبڵ بگۆڕەکەی زۆر ثبظ ِبٚە، ٌە رٚٚیی کتێجی ئەٚ غ

ثەری گۆڕی دبفس زۆر کەضی ٌێ ئەضپەرصە کراٚە. ئەِەظ صەگرٔەٚە. صەٚرٚ
صأبٚە ٌە کەضبٔە ٌە کبتی سۆیضا ضەر ٚەضیەتیبْ  ئەٚە صەگەڕێتەٚە ئەٚ ثۆ

ثۆیە چٛارصەٚری پڕ  ثەرزەصا ثیبْ ٔێژْ. ٘ەرتۀیػت ئەَ غبعیرە پبیە
زۆریع ضەرٔج ثۆتەٚە. ثەرصی ضەر گۆڕی دبفس ِەڕِەڕی زەرصە ٚ 
 راکێػە. ٌە ٔسیک ئەٚ ثبسە ٚێرأەیەغضا ثبسی صڵگٛغب ٘ەیە.

ەرضەسی غبری غیرازە، ٌە ثەغی ضێ ف گۆڕی صایکی ضٍێّبْ، ٌە
  ٘ەاڵتی.سۆر
 

 روکٌاباد
رٚکٕبثبص رٚٚثبرێکی ثچٛٚکە ٚ چبرەکە فرضەسێک ٌە غبرەٚە صٚٚرە. 

 بٚە.عرەکبٔیضا زۆر ٔبٚی رٚکٕبثبصی ٘ێٕدبفسی غیرازی ٌە غی
 

 هوسەاڵ
جەژٔی لٛرثبْ سەڵک ٌەٚ گۆڕە پبٔەصا  ِٛضەاڵ ئەٚ غٛێٕەیە ثەیبٔی رۆژی

رۆِۀضاْ ثەغە رۆژەصا سی ٚغتر ضەرصەثڕْ ٚ صەیکۀە لٛرثبٔی. ٌەٚ
ٚ صەیکۀە سۆغی ٚ غبصِبٔی.  گۆغتەکبْ ثەضەر سەڵکضا ثەظ صەکەْ

 ی ثٌٛٚەرزەٚە سراپ ثٛٚە.ِٛجەصی جٛأی ٘ەثٛٚە ٚ ثە٘ۆگ ِٛضەاڵ
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ٔگەاڵٔە صەگبتە چً ِٕبر، یبْ تەستی جەِػیض، ڕێگبیەکی تە ٌە غیرازەٚە تب
ر صەرٚازەکە ثبڵەسبٔەیەک ٘ەیە کراٚە، ٌە ضەٚ صەرٚازەیەک ٌەٚێ چێ 

ضەرئەٚیع لٛرئبٔێک ٔبصر غب صایٕبٚە. ئەٚ کبتەی ئێّە ٌە غیراز ثٛٚیٓ ٌە
 صەرٚ صەغت پڕثٛٚ ٌە کٌٍٛە.

 
 بەًد ئەهیر

ثە صەضتە چبرەک  اڵ ٚ ئەکجەرصا تێپەڕیٓ، ٔسیکەی ضێازەی ئەثە صەرٚ
 یەکی صڵگیرِبْ ثیٕی، ضەرصاری ئەٚێٕضەرێ صەیگٛتراضتضا ثۀض )غبرەصێی (

تر ٌە غیرازەٚە صٚٚرە ٚ ٌەضەر ڕێگبیی  زەرلبْ گٛٔضێکە ضی ٚ پێٕج کیٍۆِٗ
گەیػتیٕە تەستی جەِػیض پێٕج کبتژِێرِبْ  تەستی جەِػیضە، ٌەٚێٛە تب

 چٛٚ. پێ
 

 تەختی جەهشید
ەٚە ٚێرأەکبٔی یچۀض پەیڤێک ٌەضەر تەستی جەِػیض: ٌە ضێ فرضەسی

تەستی جەِػیض ثە چبٚ صەثیٕی، ٘یچت ثۆ ٔبٔبضرێتەٚە، کۆڵەکەکبْ ٌە تەستی 
ک ٌە کۆڵەکەکبْ ثەپێٛەْ ٚ زۆریػیبْ کەٚتْٛٚ. کێٛەکەصاْ ٚ ٔبصیبرْ. زۆرێ

 ٓ.٘ەر ٌە غبٔەیەک صەچٓ صصأەکبٔی ٘ەڵٛەریجێت
 

 ئەستێر
ئەضتێر ٌە صٚٚ فرضەسی تەستی جەِػیضە. ثەرصێکی گەٚرە ثە لیتەٚە 
راٚەضتبٚە، ٌە غێٛەی ثٛرجێکی ِەزْ صەچێ ٚ ضەری ئەٚ ثەرصە کۆتەڵێکی 

ثە چبٚی ئەلڵ ٌێی ٚرص ثجیەٚە صەزأی ٚەستی سۆی  غێری ٌەضەر تبغراٚە.
 غبرێکی ِەزْ ثٛٚە.
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٘ەیکەٌی رۆضتەَ ٌەغبٔی سیک ٘ەضێڵەکەیە، ێٌە ٔ« فەتذبٚا»ئبٚایی 
ثەر صە ٚ تەستی جەِػیض، غیٛێکی تۀگەثەرصەکە تبغراٚە، ٌە ٔێٛاْ ئەٚ ثەر

ٚاتە ئەٚ غٛێٕەی گۆڕی صایکی «. پبضبرکبت»ثبٚەغی کرصۆتەٚە ٚ صەگبتە 
« ِێٙرە»ضٍێّبْ. ٌێرە ئبٚی صٚٚ چۆِبْ تێکەڵ صەثێتەٚە. ٘ەرٚەک گەڕۆک 

رە یەکیبْ ئەرەضە ٚ ئەٚی صیکە ، ئەَ رٚٚثبتٌە ضەفەری سۆیضا ثبضی صەکب
 کێڕ. ثەاڵَ سەڵکی ئەَ صەڤەرە ثەَ صٚٚ رٚٚثبرە صەڵێٓ: کێڕ ٚ ضیٛۀض.

ٚ ٔەٚەص. ٘ەر  ضەص ِێژٚٚی ئەَ ئەضتێرە صەگەڕێتەٚە ثۆ، ٘ەزار ٚ پێٕج
ٚەک سۆی ِبٚە ٚ ِێٙرەی گەڕۆک ٌە ضەفەری سۆیضا ٌە کبٌٚەکۆٔی ِبڵی 

٘ۀگبٚ صٚٚرتر ٌە  ضەص غێز عەٌی سبْ ِۀسڵی گرتٛٚە. ئێّەظ ضێ
کبٚالغەکە ٌە ٔسیک جۆگە ئبٚەکە چبصرِبْ ٘ەڵضا. صەٚرٚثەری ئەَ ٚێرأەیە 
تبثڵێی صیّۀێکی جٛأی ٘ەثٛٚ. ٌێرەٚە چیبکبْ زۆر صٚٚرْ. کۆغک ٚ 

ی ئیّپراتۆری  سبٔٗ ثبڵّٗۀترە ٌە ئەَ ٚێرأەیە زۆر گەٚرەتر ٚ ثەصی ٘ەیٛأی
ضٛڵتبٔی ثەثێ ِیچ ٚ ثبْ صیٛاری  ی سبٔٗ ضۆڤییەت ٌە پێترزثٛرگ. ثەاڵَ ثبڵٗ

ثەپێٛە ِبٚە. ڕۀگی کۆڵەکەکبْ زەرصە ٚ ڕۀگی ثەرصی ثەر ٘ەیٛاْ ضّبلییە. 
پێٕج تب ٘ەغت  گیراٚە، ثباڵیبْٚەر ثەرزایی ئەٚ ثەرصأەی ٌێرەصا کەڵکیبْ ٌێ

پبزصە تب ثیطت ٚ چٛار زەرعی رٚٚضی ثٛٚ. صەٚری   وٗ سبٔٗ ثبڵٗ« ضبجٕە»
صە تبغراٚەکبْ صاثەضراٚ ثْٛٚ، صیبرثٛٚ ثەرصەکبٔی عەالدیضە ثەرصەکبْ، ثەر

ثْٛٚ، تەِۀی رۆژگبر صەضت ٚ ئەضتۆی ثەرصەکبٔی ٌەثەر یەک 
٘ەیٛأەکە ٌە صٚٚ الٚە پێپٍیکبْ ٘ەیە.  ٘ەڵٛەغبٔضٚٚە. ثۆ چٛٚٔەضەری ثەر

ٌە ٔێٛاْ ٘ەر پٍیکبٔێکضا ٘ەیٛأێک ٘ەیە. پٍیکبٔی صەضتی راضت ثە جٛأی 
بیی پێپٍیکبٔەکبْ تۀیب ٔۆ ٘ۀگبٚە، ثە غێٛەیەک ضبزکراْٚ ضٛار ِبٚە، ثەریٕ

ٔەٚە تب ثە ئەضپەٚە ثە ٘بضبٔی ضەر صەکەٚێت ثۆ ٘ەیٛأەکە. ٌە یەکەَ پٍیکب
ٌە  غتیبراْ پێپٍیکبٔە. ئەٚ کۆڵەکبٔەی گٗٚ پێٕج  صەگبتە ثەر ٘ەیٛأەکە ضەص

 تەستی جەِػیض صا چبٚیبْ پێی کەٚتٛٚە، ثەَ غێٛەی سٛارەٚەیە:
ز، گەغتیبرێک ثە ٔبٚی صٚالٚاي، ثیطت ٚ پێٕج کۆڵەکەی  4954 ضبڵی

ت، گەڕۆکێک ٚ ثیطت ٚ دەٚ ضەص ە. ٌە ضبڵی ٘ەزار ٚ غەظٚیبصاغت کرصٚ
ٚ غەغطەت ٚ  کۆڵەکەی ٔٛٚضیٛە. ٌە ضبڵی ٘ەزار  ثۀبٚی ٘ێرثێرت ٔۆزصٖ
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ە ئبری ئٛش، ٔۆزصە کۆڵەکەی ثۀبٚی ئٛی غتیبرێه ضی ٚ ٘ەغتضا، گٗ
ٚ ٔەٚەص ٚ غەظ، گەڕیضەیەک ثۀبٚی  ضەص . ٌە ٘ەزار ٚ غەظصٚٚەژِبر

ت کی ئیّپ فر، دەڤضە کۆڵەکەی یبصاغت کرصٚٚە. ٌە ضبڵی ٘ەزار ٚ دەٚ
 غتیبرێه ەڤضە کۆڵەکەی ٘ەژِبرصٚٚە. گٗٚ غێطت ٚ پێٕج، ٔیغ ثٛ٘ێر، د ضەص

ۆڵەکەیبْ یبصاغت پبزصە کثە ٔبٚی فرأک ٌیٓ ٌەگەڵ گەڕۆک کێڕپێڕتێر، 
ٚ  بٔضر ٌە ڕێکەٚتی ٘ەزار ٚ ٘ەغت ضەصڕیضەیەک ثۀبٚی ئەٌکطکرصٚٚە. گە

ئەٚ کۆڵەکبٔەی ٌەغێٛەی  غەغضا ضیبزصە کۆڵەکەی ٔٛٚضیٛە، ثیطت ٚ
یبْ سراپ ٚضەری ئەضپ ثْٛٚ، ضەیبح ٘ێرْ، ثبضی صەکبت ٚ صەڵێ ٘ەِٛ

تێک ە ٌە صەٚرەی یٚٚٔە. صٚٚرٔیتۀیب صأەیەک ِبثۆٚە، ئەِەظ ٔبڕ ثْٛٚ،
تەٚاٚی ئەٚأە تێک غکبثێت. صأەیەک ٌە  صا الرٖ ٔی تٗتەپیٕی ضەرثبٔەکب

جٛٚڵەیەکی ضٛٚکی زەٚی صەکەٚت. کۆڵەکەکبْ جۆرێک ثەالصا ٘بتجٛٚ، ثە 
ٚ غەضت ٚ چٛار کۆڵەکەی ٌەٚێ کەٚتجْٛٚ، تۀیب چً ٚ ٔۆ کۆڵەکە تێک ٌە

ثە یبرِەتی  غکبثْٛٚ. جبرێ ٚەثٓ گڵ ٚ سۆڵ ٔەکەٚتْٛٚ. ئەَ کۆڵەکبٔە
 راگیراْٚ.کضیلٛڕلۆغُ ٌەضەریە

ەی ئەَ غٛێٕە صەیبْ گٛت صز ٚ تباڵٔچیبْ زۆریٕ ئێرأییەکبٔی ٔیػتەجێی
غّەکەیبْ ثرصٚٚە ٚ فرغتٛٚیبٔە. ثە ئەٚ کۆڵەکبٔەیبْ غکبٔضٚٚە ٚ لٛڕلۆ

  یٗ سبٔٗ ٚثبڵٗ ئٗ  ، ٚەستێ صەچێتٗ«٘ێرْ»ەڕۆک اٚەکبٔی گگٛێرەی ٔٛٚضر
ژێرصا صەثێت. ئێطتبظ غٛێٕی کۆڵەکەکبْ ٚەک تەالرەکە چٛار کۆڵەکەی ٌە

ڵەکەکبٔی غکبْٚ ٚ الرەکەٚە، کۆ ستێ صەچییە ژٚٚری تٗسۆی ِبٚە. ٚە
ضەر پۀجەرەکبٔی ئەٚ گبٚە. ٌەالرە ٔەٚەص ٘ۀ کەٚتْٛٚ. رٚٚثەری ئەَ تٗ

ەڵی ِرۆڤ تبغراٚە ٚ سەریکی ضەرثڕیٕی ثسْ ٚ ِەڕْ. ٘ێػتبظ الرە کۆت تٗ
سطبری ئەَ ٚێٕە ٚ پەیکەرأە ثػێٛێٕێت. ٚزەثری زەِبْ ٔەیتٛأیٛە رٚ

ری ثە ٌەگەڵ ثەرصۀٛٚضی ثسِب ،گەیبٔضٚٚە زۆریػیبْ گەرۆکبْ صەضتیبْ پێ
رەثی ٌەضەر ثەرصەکبْ ثە جٛأی ِبْٚ. ٌە تباڵْ چٛٚە. ئێطتبظ سەتی عب

سەڵکی ئێرە پێیبْ ٚایە  ا ٚێٕەی رٚٚثبر ٚ تبڤگەکبْ ثەرچبْٚ،ژٚٚرەکبٔض
ئەضکۀضەری » ەڕۆک ٘ێرْ صەڵێ: یەکێ ٌەٚ ژٚٚرأە گەرِبٚە. گ
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ری ٚە، صأەیەک ٌەٚ ژٚٚرأە، صیٛی کەیف ٚ ٔە٘ۀگ ثٛٚە، صەضتٛیضٚٚٔیِەو
 «.ضٛٚتبٔضٔی صا

ٚ ٚ ٚێرأەیەصا گەٌێک ژێرسبْ ژێر ئەٚ ژێرزەٚییەکبْ: ٌەئەِجبر چباڵ
ٔێٛ ئەٚأضا چبڵێکی صەثێتەٚە. ٌە زەٚی ٘ەیە، ئەِبٔەظ چۀضیٓ ڕێگبی ٌێژێر

چبڵە، اڵییەکەی چٛار زەرعە. ٌە غبٔی راضت ٚ چەپی ئەَ ٚٚغک ٘ەیە لٛ
ەکُ یسۆَ چِٛٚە ٔێٛ چبڵەکەٚە، غبرەزای چۀض ژێرزەٚیەکییبْ کۆڵیٛە،

ضەرەٚ  ا چٛٚیٓ، ثیطت ٘ۀگبٚی رێگبکەضٌەگەڵضاثٛٚ، ئێّە ثە صەضتە راضت
ڕێگبکە ٘ێٕضە تۀگەثەر ثجۆٚە، ثە زگە سػکێ پێیضا  ٖ سٛاری ثٛٚ. ئەِجبر

 راضت تٛٚغیەصا صٚای چۀض ٘ۀگبٚ ٌەغبٔی یصەچٛٚیٓ. ٌەٚ ضەرەٚ سٛاری
صەچٛٚیٕە پێػێ ِیچەکە ثەرزتر صەثۆٚە ٚ  تب رێگبیەکی صیکە ٘بتیٓ،

ۆیػتٓ گەیػتیٕە غٛێٕێک تٛأیُ ثەپێٛە راٚەضتُ. صٚای چۀض سٌٛەک ر
٘ەیٛأی تەستی جەِػیض ثۀێٛ کبٔی ژێر چبر ثٛٚیٓ سۆِبْ صأەٚێٕیٓ. ڕێگبٔب

صا ٘ەڵکۀضراٚە. صیٛارەکبٔی ڕێک ٚ ٌەثبرْ، ثٓ ِیچەکەی تەٚاٚی ثەرصە. ثەرص
ِٓ ثۆ رٚٚٔبکی غەِێکُ پێجٛٚ، رێٕیػبٔضەرەکەَ سۀجەرێک، سێرا سێرا ثە 

صۀگە ثژٔەٚێ زۀضەلی  ئەٚەی ٘ەر گیبٔضارێک ئەَ ثەرصەکبٔیضا صە٘ێٕب ثۆ
٘ەیە گیبٔضاراْ ٌەٚ ڕە٘ۀضەصا ٘ێالٔە ثکەْ ٚ پۀبثگرْ. ثەاڵَ  ثچێت. زۆر ٚا

ثیٕی. ثیطت ٚ پێٕج ِٓ ئەٚۀضەی رۆیػتُ تۀیب ِبرێک ٔەثێ چیترَ ٔە
ەصا ِبِەٚە. ٌە کٛٔێکی صیکەٚە ٘بتیٕە صەرێ ضەریبْ ثە یزەٚیسٌٛەک ٌەٚ ژێر

ئەَ »صەڵێ: « غەرصیٕە»تیبر ەغثەرصی چکۆٌە گرتجٛٚ. ٘ەر ٚەک گ
سیکبٔە صەڵێٓ، ێ٘ەرٚەک سەڵکی ئەَ ٔ«. بٔە صەثێ زۆر ثەرثاڵٚ ثٓیزەٚیژێر

ع ڕۀگە ئەَ صااڵْ ٚ ڕە٘ۀضأە ٘ەتب ٔێٛ صڵی چیبکبْ چٛٚثێتٓ، ئەٚێ
 ئێطتب کەش ٔەیتٛأیٛە تبکٛ طەیەکە. تبگۆڕسبٔەثێت، ثەاڵَ ئەِەظ ٘ەر ل

ی ٚغک ٚ ِٓ پێیضا گەڕاَ ٘ەِٛٚ ەٚ غٛێٕبٔەیکۆتبیی صااڵٔەکە ثچێت. ئ
ثریٕگە. ٘یچ ٚەستێک ِٓ ثڕٚا ٔبکەَ ئەَ غٛێٕبٔە ئبٚی تێضا ثٛٚثێت. جۆگەی 

کبٔضا ەیژێر زەٚیْ ٌەَ ٚێرأەیضا ثە جٛأی صیبرە، ئەٚ ِەٚصایەی ِٓ ٌەئبٚەکب
 ٘ۀگبٚ ثٛٚ.   پێیضا تێپەڕیُ، ضەص ٚ دەڤضٖ
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 ئەو گۆڕەی لە چیاکاًدا ُەڵکەًدراوە

الی ئەَ گۆڕە، ثەاڵَ ٚەک  ەتٛأی ثچی ثۆثەضبٔبیی صئێطتب زۆر 
ٌەرزە کێٛەکەی  ِٗڕۀگە ثٛٚ صەرصەکەٚێ ٌە راثرصٚٚصا ٚأەثٛٚثێ،

صاڕِبٔضثێ، یبْ ِەٚصای زەِبْ ثە گڵ ٚ سۆڵ ڕێگبکەی سۆظ کرصثێت. 
ەکەیبْ کۆڵیٛە، ثەَ یٚەستێ ثّبٔەٚێ ثچیٕە یەکەَ ژٚٚر، ٌە غبٔی چەپ زەٚی

ثە ئەٚە کرصٚٚە کە ثتٛأٓ  ەتبیجەت ئەَ کبرەیبْ ثۆە ثسیس ٚ چەٚەصا صیبر
 غتیبر ثبضی صەکبت گٗ« غۀیضێر»گەڕۆک  کەٚە. ٚەکٛ ٘بضبٔی ثچٕە ژٚٚرٖ

گۆڕ. ِرە ٌەَ  چۆتە ژٚٚرێ، ٌەٚ ٔێٛەصا ثەرصێکی ثیٕیٛە ٌە چەغٕی« ِرە»
ٚ چً ٚ  ثبرەیەٚە ٌە ضەفەرٔبِەی سۆیضا ثەرگی یەک، الپەرەی صٚٚضەص

ٌە   ی ئبٚا صۀٛٚضێ: رێگبی ئەَ ژٚٚرٖت، ثە پٛستدەٚت ٚ چً ٚ ٘ەغ
تبغراٚە، ثۆ چٛٚٔە ژٚٚرەٚە  غبٔێکەٚە کراٚەتەٚە پەیکەرەیەکی تێضا

رگبیە ثە سەتی ٖ ڕاضتی ئەَ ٚێٕەیبْ کْٛ کرصٚٚە. ٌەغبٔی چەپی ئەٚ صٔێٛە
)ٔبٚەکەی « ُِٕ فاڵٔە کەش»ئیٕگٍیسی ٌەضەر کێٛەکە ٘ەڵی کۀضٚٚە: 

ٔە ژٚٚرەٚە کۆڵیٛیبٔە چٛٚ رگبیەی ثۆٖ صیتەٚە، ئەٚ ص ٔبٔبضرێتەٚە( کٛٔەکەَ
ە ژٚٚرێ. ئەَ غٛێٕە یەغێت ثە زگە سػکێ پێیضا ثچی٘ێٕضە تۀگەثەرە ص

کەی ضەرگیراٚە. تەرکی ئەَ ژٚٚرە گڵی ّٔضاری تێضایە ٚ  ٔٗصیٛێکی چٛٚ
جب ٔبجبرێک »أی ئەٚێ صەڵێٓ: ٚ٘ۆکبری ئەِەظ صڵۆپە ٚ ثبرأە. صأیػتٛ

 «.ٚ ٔێٛەصا کۆصەثێتەٚەئبٚێکی رْٚٚ ٌە
ەکەْ. ئەٚ ٚأەکەی ٚەک جێیەکی پیرۆز ضەیری صئەَ غٛێٕەظ صأیػتٛ

 سیکبٔەْ سەڵکەکە، غبڵی ضەٚز ٚ کٛتە پەڕۆی ٌێێصار ٘ۀبرأەی ٌەٚ ٔ
بْ ٌێ صٚٚر یٚ ٔەسۆغی صەثەضتٓ ٚ ٔەزر ٚ ٔیبز صەکەْ ٚ ٘یٛاصارْ صەرص

 ثکەٚێتەٚە.
صا، چ ٌە ژٚٚرەکبٔی  ٚٚرٖچ ٌەَ ژ ثەرص ٚ صەرسۆٔەی ضەر گۆڕەکبْ،

صیکەصا، زۆر ٌەٚە صەچێ، ثە پێی صەٚراْ سۆڵ ٚ ئبٚە چۆڕەی ثبراْ ٚەژێری 
صیکە ثە صەضتی چەپضا صەچێتە  ی وٗ ٓ. ڕێگەی چٛٚٔە ٔبٚەٚەی ژٚٚرٖصاثێت
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ترە. ٌەٚ َ ٚەتبسە ٌە صیٛەکبٔی صیکە گەٚرەژٚٚرێ. ڕێکی عەرزەکەیە. ئە
ی ئەٚێ ئەَ ٚەتبسەیبْ کرصۆتە سەڵک ْٛ،ژٚٚرەصا صٚٚ کێٍی لەثر چەلی

 عەِجبری گۀُ ٚ صأەٚێڵە ٚ ضبٚەر کٛتبْ.
ثەری ٛار ضٛٚچە ٚ ثەغێکی سٛارە. صەٚرٚ٘ەیٛأی تەستی جەِػیض، چ

ە. ٌە غبٔی ثبکٛرەٚە چۀض یئەٚ ٌەگەڵ چٛار لٛڕٔەی صٔیب ثەراِجەر ٔی
 کراْٚ ٌە جێیئەٚە ئبِبصە ثەرصێکی زۆر گەٚرە صأضراْٚ، ئەَ ثەرصأە ثۆ

رە ٘ەثٛٚ. ٌە ٔەسػەی ثەٚسۆی ثەکبری ثێٕٓ. ٌە زۆر غٛێٓ ٔیػبٔەی سبٔٛ
ەِػیض ثە یەک غێٛە ٔەثٛٚە، صا صەرصەکەٚێ ٔەسػەی تەستی ج الرٖ ئەٚ تٗ
 ٔەسػەکبٔی جۆراٚ جۆر ثْٛٚ.  ثگرٖ

ٌە ثەر ٘ەیٛأی تەستی جەِػیضەٚە صەیبْ گٛٔض ٚ ئبٚایی صیبرْ. 
ضٌٛیبٚا، ئەیٛة، ضەدٕە، فەتذبٚا، ٘ەرٚەک: ژیبٔبٚا، عەٌیبٚا، ئێٍیبت، ِە

فیرٚزە، صێجی، ِبصٚ، کۆٔبرە، کۆغک، صەغّمبْ، رەی جٛی، ٔەٚایضە، غبِیە 
 ٚ ئەغک.
ثٕەِبڵەی ضٛڵتبٔەکبْ ثٛٚە. ٌە جەِػیض پێتەست ٚ ٘بٚیٕە٘ەٚاری  تەستی

ضُ گیراٚە ٚ  غٛێٕە ڕێٛڕٖ ضەری ضبڵ ٚ جەژٔی ٔەٚرۆزصا ٌەَ
  ضاراْ کۆثٛٚٔەتەٚە.صەضەاڵت

ەٚە صەضتی پێکرصٚٚە، ٌە یجەژٔی ٔەٚرۆز ٌە ضبڵی تبزەی جەالٌی
ثە جەژْ  جەِػیضەٚە ِبٚەتەٚە، ئێرأیبْ ٌەٚضبٚە ضەری ضبڵی ٔٛێ صەکەْ

ئێطتبظ ٚا ثڕیبرە ٌەضەر ٔە٘ی کرصٔی  ٚ ئبٚری پیرۆز صەکۀەٚە،
ری ٔەٚرۆز شەْ ٚ ئبگصەضتٛٚری ئیطالِی ئێرأیبْ ئەٚ جەژٔە پػت گٛێ ث

ٚٔییە صٚای گەڕأەٚەی سۆی ٌە ضٚٔەکۀەٚە، ٌێرەصا ئەضکۀضەری ِەو
سۆظ صەثێ ٚ سۆغیکرصٔی سۆی، ٚەک صەڵێٓ ضەرضتبْ، ٌەگەڵ کەیف ٘یٕض

کبْ ئبٚر  الرٖ صەضتٛٚر صەصا، یەکێ ٌە تٗ« تبئیص»ٚ ٌە سۆغی ِبغٛٚلەکەی 
 ثەرثضەْ، ثەاڵَ ئەَ لطەیە زۆر ٌە راضت ٔبچێ. تێ

رۆژێکی ئبٚا زۆر غیبٚە، ئەَ  ثۆ« ِەرصەغت»صەغت زۀٛێری ِرٚ
 غٛێٕە ٌە ثە٘برصا ثە گٛڵ ٚ گٛڵسار صەڕازێتەٚە.
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 ًەخشی رەجەب

ِەٚصای ٔێٛاْ تەستی جەِػیض ٚ ٔەسػی رەجەة، پۀجب سٌٛەکە. ٔەسػی 
رەجەة ٌە غێٛەی ٘ۆصەیەکە ٌە ضێ الٚە صیٛاری ٘ەیە، ثەثێ ضەریبْ. 

ک ٌەضەر ثەرصەکە ەپی ٚێٕەی غبیەٚەستێ صەچیە ئەَ ژٚٚرەٚە ٌەالی چ
ٌەژێر ئەَ ٚێٕەیەصا  ثەضەر ئەضپێکەٚە، تبغراٚە ثە جٍٛثەرگی ضبضبٔی ٚ

رگبی ٘ۆصەکە ٖ ٚٚی صضەر ثەرصەکە ٘ەڵکۀضراٚە. ڕٚٚثەڕٌە سەتی ثسِبری
ٚ ٘ەر کەضە ٚ تبجی ٌەضەرصایە، ثەرەٚێٕەی صٚٚ پبغب ثە ثەرصەٚەیە ٚ 

ٌە « ِرە»ضراٚەکەی ثەپێی ٔٛٚ ،ٛڵیبْ راگرتٛٚەرٚٚیی یەکضی چەپکە گ
چبٚ ضتەَ، ٚێٕەی ٚرص ٚ ثچٛٚک زۆر ثەرٔەسػی رۆصاٚێٕی تەستی 

 صەکەٚێت.
 

 ًەخشی رۆستەم
ثە پێٛەری رٚٚضی، ٌە ٔەسػی رۆضتەِەٚە تب کێٛەکە « ٚەرش» پێٕج

چٛار ئەغکەٚت ٘ەیە، سەڵکی ئەَ غٛێٕە پێی صەڵێٓ ِغبری گۆڕسبٔە. ئەگەر 
ثێ کەضێک ٌە سەڵکی ئەٚ ، صەتەَ غٛێٕە ثکبکەضێک ثیٙەٚێ ضەر صأی ئ

کەٚتٓ غبرەزاْ ٚ صەتٛأٓ ثە صەڤەرە ٌەگەڵ سۆیی ثجبت، ئەٚاْ ٌەضەر
 پػتێٓ ٌەٚ ضەرەٚە گەڕۆکبْ ٘ەڵکێػٓ. 

 ئەٚ ٚێٕبٔەی تبیجەت ثە صەٚرەی ضبضبٔیٓ ٌەضەر ثەرصەکبْ: 
ٌە صەضتە چەپەٚە، ٚێٕەی صٚٚ پبصغب ثە ضٛاری ئەضپ ٘ەر  -یەکەَ
 بجە گٛڵیٕەیەک ثەصەضتەٚە.کەضە ٚ ت
 تی.ەی پبغبیەک ثەپێٛە تەستێک ٌەپێػیٚێٕ -صٚٚەَ
 صٚٚ پبصغب ثەضەر ٚاڵسە ثەرزەٚە. -ضێیەَ
 پبصغبیەک ثە ضٛاری، کەضێک ٌەثەر صەِیضا چۆکی صاصاٚە. -چٛارەَ
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غەڕی صٚٚ پبصغب ثە ضٛاری ٚ ٌەسٛار ئەٚأیػەٚە  -َٚ غەغە َٗ پێٕج
سٛارێ ٌە  کۆتەڵەکبْ ٌۀێٛ لەص ثۆ ک ٌەصیکە. زۆرێچۀض ٚێٕەیەکی 

 عەرزیضاْ.
یەکەَ ِغبرصا تبلێکی کەٚأەیی ٌە ثەرصی ِەڕِەڕی  ٌە ثەراِجەر

صەگبتە ثٓ ِیچ، ضێ زەرع ٚ ٔیٛە. ثۆچٛٚٔە ضەرێ  چٛارگۆغە، ثەرزایی تب
صەثێ کەضێک ثە پػتێٓ ٘ەڵت ثکێػێت. رٚٚثەری ٚەتبسەکە پێٕج ٘ۀگبٚە ٚ 

ە ٚ ڕەظ ثٛٚە. ٌە یەی ئەَ ٘ۆصەیە صٚٚکەاڵٚیضەرثبٔەکەی تەستە. ژٚٚرەٚ
صاثڕاٚ، پۀجەرەکبٔی ضەرەٚەی رگب ٚ صیٛاری ٚەک پۀجەرە ٖ صەرەٚە ص

ەغجٛٚٔی ە ٚ ثەغی سٛارەٚەی گەٚرەترْ. گەڕۆک ٘ێرْ صۀٛٚضێ: ڕچکۆڵ
 کە ،بٔەٚە ثێتیصەغتیئەَ ٘ۆصەیە ڕۀگە ثە ٘ۆی ئبگرکرصٔەٚە ٚ گبزی زەر

ی ثٛٚثێتٓ، یبْ ئەٚەی کێػکچیبْ ئبگبصاری ٌێرەصا سەریکی یەکتب پەرضت
جٛٚٔی ئەٚ ێٕەصا ئبگریبْ کرصثێتەٚە، ِٓ ڕەغٌەَ غٛ، گۆڕسبٔبٔیبْ کرصٚٚە

ْ ٚایە غٛێٕی ٔسا ٚ ٘ۆصەیە ثەٚە صەزأُ. سەڵکی ئەَ ٔبٚچەیەظ پێیب
ٙێػت، ێت. کبتێک ٔەسػی رۆضتەِّبْ ثەجێبْ ثٛٚثیصەغتیپبڕأەٚەی زەر
کێٛە، کە صەکەٚێتە ضەر ڕێگبی ئیطفە٘بْ، ٌە  ئبٚای ئەَری ڕۆژٌەثەغی ثبکٛ

صٚٚ جێ، تٛٚغی لٛرثبٔگب ٘بتیٓ، ثێجگە ٌەَ صٚٚ غٛێٕە ٌە چۀض جێیەکی 
 صیکە ڕە٘ۀض ٚ زۀضۆاڵْ ٘ەیە.

ٚاْ ئەٚە صەچێ، گیبٔەٚەراْ ٌەٚ کٛٔبٔەصا ئێطمبٔی ِرصٚ رەصا گِٛبْ ثۆٌێ
 بْ ثٛٚە.یصەغتیثشۆْ. ئەِەظ یبضب ٚ رێطبی ئبیٕی زەر

ەیەک ٌەضەر یەزصگرصی ضێیەَ: چٛٚٔەضەر تەستی یەزص گرصی کٛرت
جٛٚٔی ضەص ٚ ضی ٚ صٚٚی پبظ ٌە صایک ضێیەَ ٌە ضبڵی غەظ

االری ٌەغکری یەزص گرص ثٛٚ. ٌە ضٛپبعیطبِەضیذضا ثٛٚە، فەڕۆر زاص، 
ٚ ضی ٚ غەظ، ثە  ضەص ە، پبزصە فرضەسی کٛفە، ٌە رێکەٚتی غەظیلبصضی

 ٘بت، ثە صٚای ئەٚیػضا ٔەعّبْۆکضاصەضت ٘ۆرصٚٚی عبرەثبْ ثەچ
االری ئۆرصٚٚی عِٛەر، ٌە صەِبٚۀض، ضەرکرصەی ٌەغکری یەزص گرصی ضٛپب

ضەص ٚ پۀجبصا،  ثە ٔبٚی فیرٚزاْ، ثە چۆکضا ٘ێٕب، صٚای ئەِەظ ٌە غەظ
گرص ثە صەضتی ئبغەٚأێک صەکٛژرێ ٚ تەرِەکەی صەسۀە یەزص
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راٚە. صیطبْ ٛکبری سۆی ٔێژئەٚیع ٌەپبڵ گۆڕی کەض ئەضتێرێکەٚە،
تی جەِػیض، ٌەضەر ضٛڵتبٔی تەس الری ٘ێرْ ئبٚاصۀٛٚضێ: ثیٕبی تٗ غتیبر گٗ

ەٚیع کٛڕەکەی کٛڕی گػتبضت ثٕیبت ٔرا، صٚای ئ صەضتٛٚری صاراة
کرصٔەٚەی، ثەاڵَ ئەٚیع تەٚاٚی ٔەکرص. ٚەک کۀتسی صەضتی کرص ثە ٔۆژۀ

ٕێک ثیٕێژْ غٛێگەڕۆک صەڵێ، صاراة کٛڕی گػتبضت، ٚەضیەتی کرصثٛٚ، ٌە 
 کەی ٔەزأێ. ٘یچ کەضێک ثە گۆڕٖ

 
 پاسارگاد 

ٌە تەستی جەِػیضەٚە ثۆ صەغتی پبضبرگبص صٚٚ ڕێگب ٘ەیە: یەکەَ ڕێگب 
ئبٚایی ضەیضأە ٚ پبرا، کەِیٓ. ڕێگبیەکی زۆر ٔبسۆغە، صٚٚەَ ڕێگب ٌە 

ثەاڵَ چێت. ئەِەغیبْ ٌە ڕێگبی یەکەِەٚە صٚٚرترە. ٖ ضیٛۀض ٚ کەِیٕەٚە ص
سۆ ٌە تەستی جەِػیضەٚە ثۆی ثچی تب صەغتی پبضبر ئەگەر راضتەٚثبغترە. 

 ە. یگبص، چً فرضەسی ئیٕگٍیسی
 ثەَ غێٛەیە، ِۆرغبة، صەغتی وۆٔیٕیپبضبرگبص: ٚێرأەیەکە ٌە فبرش، 

پبضبرگبصە. ٌە تەستی جەِػیضەٚە تب ِۆرغبة چٛار کبتژِێرە ٌە تۀیػت 
ٚرصە ٚرصە ثەرەٚ  کێٛەکبٔی ٔەسػی رۆضتەِەٚە ڕۆیػتیٓ، ئەَ ڕێگبیە

جەری ٚأی ٔبٚچەکە صەڵێٓ: ٌە ثەرأ٘ەٚراز ٘ەڵضەکػێ. ٘ەرٚەک صأیػتٛ
ێکی گەٚرەیە. ٌە صەرٚ ٔەسػی رۆضتەِەٚە ِەٚصای ڕێگبکە کبتژِێرێکە، ِغبر

ثەاڵَ ٌە ٔسیک ئەٚ ِغبرە،  یە،ِغبرەصا، ٘یچ ٚێٕەیەک ثەصەرەٚە ٔیژٚٚری ئەٚ 
ٌەٚ کێٛأەی ٚا ٔەسػی رۆضتەِی تەستە ثەرصێک ٘ەیە ٌە غێٛەی لەرەٚێڵە. 

ٌێیە، ٌە دبجیبٚا، چۀض ئەغکەٚت ٚ ِغبرێک ٘ەیە، ٌە یەکێ ٌە ٚ ِغبرأەصا 
 ٔٛٚضراٚەکبْ ثە سەتی پەٍ٘ەٚیٓ.

کەِیٓ گٛٔضێکی یەکجبر سۆغە ٚ ٘ەتب گۆڕی صایکی ضٌٛێّبْ صٚٚ 
 کبتژِێر ڕێگبیە.
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  گۆڕی دایکی سولێواى

کۆڵەکەیەک ٌە ثەرصی ِەڕ ِەڕ  سیکە، چۀضێە ٌێرەٚە ٔگٛٔضێکی چکۆڵ
ثەضەر پێٛەیە. ثەرزایی ئەَ کۆڵەکبٔە یەکەی صٚٚ تب ضێ زەرعە. تەستە 

کەٚتٕی چٛار پێپٍیکبْ ٘ەیە. ێٛاْ ئەٚ کۆڵەکبٔەصایە، ثۆ ٚەضەرثەرصێک ٌە ٔ
یەکی تێکراٚە، ئەِەظ ٌە ثەرصی رگب صٖٚ  تبثٛٚتێک ٌەضەر تەستە ثەرصەکەیە

سەڵکی ئەَ صەڤەرە ثۆچی ثەَ تەستە ثەرصە  ەیٔی صیبر ،ِەڕ ِەڕ تبغراٚە
 صەڵێٓ گۆڕی صایکی ضٌٛێّبْ.

ئەَ تبثٛٚتە ثەغێٛەیەک تبغراٚە ڕێگە ثۆ چٛٚٔە ژٚٚرەٚەی ٘ەیە. ٌە 
ک ثەر چبٚ ٔبکەٚێ. کەش ٚ ژٚٚری ئەَ ثەرص ٚ ِغبرە ٔٛٚضراٚەیە صەر

 ٚا«. ثەّ٘ەْ غب»ی چییە کەش گەٌێک ثەَ غٛێٕە صەڵێٓ گۆڕی ٔبزأێ ٘ۆ
گِٛبْ ثۆ ئەٚە صەچێ، ئەضکۀضەری  ئەَ گۆڕە زۆر کەٚٔبرەیە ٚ صیبرە
ضتبْ ەَ گِٛبٔەظ ٌەٚەڕایە، ٚەستێ ٌە ٘یٕضە ئەِەی ثیٕیجێت. ئیضٚٚٔیِەو

صەگەڕێتەٚە، ثەغبٔی ئەَ ِغبرەصا ڕاصەثرێ ٚ ٌەضەر گۆڕی ثەّ٘ەْ غب 
 صاصێتەٚە، ِبٚەیەک سەیبڵ صەیجبتەٚە.

 
  تەختی سلێواى

٘ۀضێک صٚٚرتر ٌەٚ گۆڕە ٚ ٌە صەغتەکە، ٘ەیٛأێکی ثەرصیٓ صیبرە، ثەاڵَ 
سەڵکی ئەَ غٛێٕە ثەَ ثەرصە صەڵێٓ  یٛەی ئەٚ ٘ەیٛأە ٌەژێر عەرزصایە،ٔ

ثەرصە تبیجەت تەستی ضٌٛێّبْ، ثەاڵَ چۆٔبٚ چۆْ، کەش ٔبزأێ. ٚێضەچێ ئەَ 
کە، صٚٚ ٔەسػی ثبڵضار ضٛڵتبٔی. ٌەضەر صٚٚ کۆڵە وبٔی الرٖ ثێت ثە تٗ

گبٚرەکبْ  ی رضتگٗ ڕٚاصاراْ پێیبْ ٚایە ئەِە پٗتبغراْٚ ٌەٚپەڕی جٛأیضا. ث
 ثێت، ٔٛٚضراٚەکبٔیع ثە سەتی ثسِبریٓ.

ٔبٔی ٔیٛەڕۆِبْ سٛارص ٚ کبتژِێرێک ٌەضەر پێپٍیکبٔەکبٔی گۆڕی ثەّ٘ەْ 
 غب، ٚچبّٔبْ گرت، صٚای دەضبٔەٚە ثەرەٚ ِذەِەڕە ٚەڕێ کەٚتیٓ.
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 ، لە ڕێگای شیرازەوەهشار پاسارگادوە تا خوڕٍلە

 گەڕأەٚە ٌە پبضبرگبص، ٌە ڕێگبیەکی صیکەٚە.
ٌە پبضبر گبصەٚە تب صەچێتە کەِیٓ ضێ فرضەسە. ئەٚ ِەٚصایەِبْ ثە صٚٚ 
 کبتژِێر ثڕی. ٌە ٚێٛە تب صەگبتە تۀگەاڵٔی کەِیٓ، ثە صەغتەکەصا تێ

کبتژِێرێک ضەرەٚ سٛاری  صەپەڕێت. ٌە تۀگەاڵٔەٚە کبتژِێرێک ٘ەٚراز ٚ
ِٛٚی ثسٔە ڕێی ٚ تەق تەلبٔە ٚ ٘ە گەیػتیٕە صۆڵی کەِیٓ. ٘ەر ثٛٚ تب

ٚ کێٛە  ئەَ چیب ەی ضەرثبزی ٚ تۆپشبٔە زۆر صژٚارە،جٛٚٔی کەرەضتڕەت
 ە.یثبثەتی ٔچیرڤبٔی

ضا ٌە پێچ ٚ گەٚەی ئەَ صۆڵەٚە تێپەڕیٓ. ٌە غبٔی ٌە ضەرەتبی ِبٔگی ِەی
ٔێٛ صۆڵەکەٚە ٚ ضەرکێٛەکبْ رێگبیەکی صیکە رەصا، ٌەراضتی ئەَ ڕێگب تۀگەثە

٘ەیە، ئەٚیع گۆڕی صایکی ضٌٛێّبْ صەگرێتەٚە. ٌێرەصا تەپکێک ٘ەیە ٚ 
الرێىی ٚێرأەی ثیٕیٛە، ثە  ٚاری تٗ پکە، ِرەی، گەڕۆک غٛێٌٕٗەضەر ئەَ تە

ثبراِی گۆڕ ثۀبٚثبٔگە. ٘ۀضێک ڕێگبکەِبْ گۆڕی ٚ ٌەضەر کێٛەکبْ  الری تٗ
کبٌٚەکۆْ صیتٓ. سەڵکی ئەَ ٔبٚچەیە صەیبْ گٛت: ئێرە کۆغک ٚ زۆرِبْ 

 ضەرضەرای ثبراِی گۆڕ ثٛٚە، ئەَ غیٛەظ ثە صۆڵی ثبراِی گۆڕ ثۀبٚثبٔگە. 
الیەکضا ثاڵٚ ثۆتەٚە، ٚ ثە ٘ەِٛ« ضیٛۀض»تبریفی ثبسبتی ئەَ الصێکبٔی 

ٚەک صەڵێٓ ٘ۆزی ٌٛٚڕ زۆرجبر ثە کێٛەکبٔضا ٘بتٛٚٔەتە سٛارێ ٚ سەڵکی 
َ صەڤەرەیبْ تباڵْ کرصٚٚە. ٌە ٔسیک گٛٔضی دبجیبٚا، کێٛێک ٘ەیە ٌە ئە

 صٚٚرەٚە، ٚەک ضەری غێر ٚایە. 
ثبضێک ثە ٚرصی ٌەضەر ضەیضاْ: ٌە فتذبٚا ٚچبّٔبْ گرت، ِەٚصای 

ێک ٘ەیە، سەتی ٚت غىٗ الی غٛێٕی دەضبٔەٚاِبْ، چۀض ئٗکبتژِێرێک ٌەٚ
ثەصٚٚ، یەکیبْ ثە صەضتە  پەٍ٘ەٚیبْ ٌێ صەثیٕضرێت. ٌێرەٚە ڕێگبکە صەثٓ

 صەپەڕێت. صەضتە راضت رٚٚ راضت ٚ ئەٚی صیکەیبْ ثە غبٔی چەپضا تێ
صەکبتە ئیطفە٘بْ، ڕێگبی صەضتە چەپ، ثە صەغتەکەصا ٌە ِرٚصەغتەٚە 

، پرصێکی گچکەِبْ فەتذبثبصەٚە ثە ِەٚصای پێٕج فرضەرصەچێتە زەرلبْ. ٌە 
پێٛەری »ضبژٔە  ِەکە ضیضەرەتبی پرصەکەٚە رٚٚثەری چۆثیٕی. ٌە 
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ئەِەظ صەکبتە ٔەٚەص زەرع. ئبٚی ئەَ رٚٚثبرە ثە گٛٔجەصا « رٚٚضی
ەترە. ثە کەٚأەی سػتی رێ ٚ صٚٚأیبْ گەٚرە ٚ یەکیبْ چکۆڵصەچێتە صە

٘بتۆتەٚە. ٌە غبٔی پرصەکە صٚٚ ئبٚەڕۆی ثچٛٚک ضبز کراٚە، ٔیٛەی ثەرص ٚ 
ۆ پتەٚە ٚ ثٔیٛەکەی صیکەی ثەسػت چێکراٚە. پرصێکی ٘ێکجبر لبیُ ٚ 

 ٘ەڵچٕیٛە.  بڵ ٚ ژیبٔی سەڵکەکە، غٛٚرەیبْ ثەثەرصکرصْ ٌە ِثەرگری
رەٚە صٚٚرە. ٌەٚ پرصەٚە ثە کبتژِێرێک ٚ صێجۀضی ئەِیر، صٚٚ فەرضەر ٌێ

ار ٚ صٚٚضەص ثٕەِبڵەی تێضا چً ٚ پێٕج سٌٛەک گەیػتیٕە زەرلبْ، ٘ەز
ٌە ٔسیک فەتذبٚا، جێیە. ٌێرەغەٚە تب ثبسی جە٘بْ ٔەِب، پێٕج کبتژِێرە. ٔیػتە

ثە غبٔی راضتضا جبصەی ئیطفە٘بٔە. ثە تەٚاٚی ئەَ رێگبیبٔەصا زۆر ثە 
٘بضبٔی عەراثەی تۆپشبٔە صەرصەچێ. ئەگەر تۆزێک رێگبکە سۆظ ثکەْ، 

اڵ٘ٛ ئەکجەرصا ٘بتیٕە ٌەَ غٛێٕە ٘ەیە. ثە صەرٚازەی ئە کبٔیبٚی زۆر ثبظ
 چێتە غیراز.ٖ صەرێ، ثەتۀگەاڵٔەکەصا ص

 
  ى لە شیرازگەڕاًەوەها

رضەر رێگبکە تۀگەثەرە. ٌەٚە ْٚ یەک فٌٚە غیرازەٚە تب صەگبتە کبزر
صەغتێکە جێی چۀض ٘ەزار ٘ۆرصٚٚ صەثێتەٚە ٚ ثە ٘بضبٔی ٚ الٚە صەرثەٚ

تۆپشبٔە پێیضا تێپەڕێت. ٌەجێیەکضا ثە ثۆٔەی ثِٛٚەٌەرزەٚە چیبکە رٚٚسبٚە ٚ 
، ِەٚصایەک ئەٚالتر ەٚگبثەرصاْ گٍۆرثْٛٚ ٚ تبڕاصەیەک ڕێگبکەیبْ گرتٛ

غٛێٕێک ٘ەیە ثە ٔبٚی سبٔە زیٕبْ. ٌە غیرازەٚە تب سبٔە زیٕبْ ٘ەغت 
فرضەسە. ٌە صەغتی  فرضەسە. ٌە سبٔە زەیٕبٔەٚە تب ئبٚایی ئەرژەْ ضێ

ە. ی. ثەژْ ٚ ثباڵی کێٛەکە ضپیٚالتر پێی صەڵێٓ ضٕگ چەرِٛئەرژۀەٚە ئەٚ
کرصْ زیٚاَ ثۆ صەکبٔی ٘ۆزی ِەِەضۀی ثەرصەیٚەک صەڵێٓ ثەستیبری

٘بتٛٚٔەتە ئەَ ٔبٚچەیە. ئێطتب ئەٚأە ٌە ئیشتیبری ئێٍشبٔی صاْ. ٌە راثرصٚٚصا 
ٌە « ئبضٓ»ە یڕەغّبڵیبْ ٌێ ٘ەڵضاٚە. کبٔی ج ضەص٘ۆزی ثەستیبری پێٕ

صەغتی ئەرژۀەٚە ٔسیکە. صەغتێکی صٚٚرتر ٘ەیە جێی پۀجب ٘ەزار ڕەغّبڵ 
ە ثۆٔەی ئەٚی صەغتەکە ِێرگ ٚ پبٔەصا ثراضتی ئەٚ گۆڕەەثێتەٚە. ٌە ٔێٛەص
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زۀٛێرێکە صڵێک ٚ ٘ەزار صڵ صەڕفێٕێت. ٘ۀضێک ئەٚالتر ٘ەٚرازێکە ٚ گۆڕی 
کضا ثچی ڕێگب ٘ەیە، ثەاڵَ الیە ضەر ثبضکەکەیە. ٌێرەٚە ثە ٘ەرپیرەژْ ٌە

ی ثەغبْ ٚ کۆڵ کەرەضتەی غەڕ پێیضا صەرٔبچێ. ِەگەر ئەٚە تۆپشبٔە
 ە.سْ. ئەَ ڕێگبیە صارضتبٔێکی چڕٚەگٛێ

ٚأطەرای ٔێٛاْ کەتەي ٚ ّبْ گرت، ٌە کەتەٌەٚە ثە پبٔ ٌە ٔۆی ِبٔگضا ٌە کبر
ٛار فرضەسی ئێرەٚە، ڕێگبی ثێٙجە٘بْ  ضەعبتێک گەیػتیٕە صەغتی ثێرەَ. ٌە چ

ٚ صرەستی ئەَ صەغتە ٘ەر ٌە صار ِبزٚٚ صەچێت. ٌە ٔێْٛا  جٛێ صەثێتەٚە، صار
، غەظ فرضەر، ٌە ٔەٚصاْ تب فٍیب ْ ٔۆ فرضەسە. ٌە کۆتبیی کەتەي تب ٔەٚصْا

صەغتی ثێرەَ، صٚٚ عەِجبراٚ ٘ەیە. ثۆ چبصر ٘ەڵضأی ئۆرصٚٚ غٛێٕێکی ٌەثبرە. 
ٛارێٛە تب کە کۆتبیی ٘بت، ٔػێٛ صەضت پێضەکبتصٚای ئەٚەی ٘ەٚرازە . ٌە س

ثەرصی کێٛەکبٔەٚە زۆر ٘ەیە. ٌێرەٚە   کبرٚأطەراکە، ٚێٕەی تبغراٚ ثەریسٖصەگبتە 
ت صەثێ. ِەٚصای ٔێٛاْ کەتەي ٚ کبرٚأطەرا، پێٕج ضەعبت ثە ٘بضبٔی تۆپشبٔە ڕە

ی زۆرە ٚ ضەر رٚٚثبرەکە ٘ەڵجەضتراٚە ٚ ئبٚٚ پبزصە سٌٛەکە. پرصێک ٌە
ئەِەظ  ،ثبٔێکی سۆغی ٘ەیەْٚٚ ڕێگبٚغٛێٕێکی صڵگیرە. ٌێرەٚە تب صەگبتە کبزر

ٚاتە ٌە ِبٔ ٔسیکەی صٚٚ گەکبٔی کبتژِێر ٚ پبزصە سٌٛەکە. ٌە کبتی ثبرأی ثەِجەیی، 
ْٚ ٚ غیراز صەگرێتەٚە. ٌە ٚەرزی زضتبْ ٚژٚئیٓ، ڕێگبی کێٛەکبٔی ٔێٛاْ کبزر

. ٌەٚ  ٚصا، فەتذعەٌی غبی کۆچکرصٚ چٛٚثٛٚە غٛغتەر ٚ ثێٙجە٘بْ ٚ ٘ەِەصْا
ثٛٚ. ٌە کبتی پەڕیٕەٚە ٌە ئبٚی فٍیبْ، ثبرە  ضەفەرەصا صٚٚ ٘ەزار کەضی ٌەگەڵضا

 ثەرێکی زۆر ئبٚثرصی.
 

 ىوودەرچووى لە کازر
ّٚٔبْ ثەجێ ٘ێػت ٚ ثە ِبٚەی کبتژِێرێک گەیػتیٕە ٚصەی ِبٔگ کبزر

ە، ٌە تۀیػت صارێک، ئبٚایی صەریص، ٚەرضەتێکّبْ ِبثٛٚ ثگەیٕە پرصەک
ٔٛٚضێک ٘بتیٓ، ئەَ ثەرصأەظ ٌەثەرصی پرصەکە غکبثْٛٚ. تٛٚغی ثەرصە

کبتژِێر گەیػتیٕە ڕێگە ٚأی. ٌەضەر ترۆپکی کێٛەکە غٛێٕێکی  صٚای صٚٚ
ْٚ، ضەرٔج ٚٚ صڵگیر، لەاڵی ٘ەثبش لٌٛی سبْ، صەضەاڵتضاری کبزر سۆظ

راکێػە. ضەرکەٚتٓ ثە تەق تەلبٔی صۆڵی تٛرکبٔضا زۆر زەدّەتە. ٘ەرچۀضە 
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ٌەزۆر غٛێٓ ڕێگبکەیبْ سۆظ کرصٚٚە، ثەاڵَ ڕێگب ثۆ تێپەڕثٛٚٔی تۆپەکبْ 
 ٔیە. ثبر٘ەڵگری ئەَ صەڤەرە تۀیب ئەضپ ٚ ٘ێطترە. 

ب کِٛبج، پێٕج کبتژِێر ٚ چً سٌٛەکە. ٌە صەغتەکبْ ْٚ تِٚەٚصای کبزر
صەِیبْ ٌە یەسەریکی صرٚێٕەی جۆ ثْٛٚ. ِەڕ ٚ گبڕأیع ٌەَ ضەٚزەاڵٔی

 ٚٔە ٚ پڕە ٌە ِبضی.ٚسیک کبزرێٌەٚەڕ ٔبثٛٚ. گۆالٚێک ٌە ٔ
 

 شارەدێی کەًار تەختە
ٌە کِٛبرجەٚە تب کۀبر تەستە چٛار کبتژِێر ڕێگبیە. ٌە کۀبر تەستەٚە تب 

ەکە صێتە سٛارێ ٚ ەک ٌە کێٛیگەٚأی، ضەعبتێک ٚ صە سٌٛەکە. ئبٚی کبٔیڕێ
ٚ پرصەکە صەثبرێ  ٘ەڵجطتٛٚە. ٚەستێ ثبراْ ثە سٛڕ صاپرصێکیبْ ثەضەر

ژێر پرصەکەصایە ٚ ڕێگەی ئبٚەکەی صژٚار کرصٚٚە، صەگرێتەٚە، گبثەرصێک ٌە
ۆ ثێ ثەاڵَ ئەٚە ث ثػکێٕٓ، ڕێگبی ئبٚەڕێکە ثکرێتەٚە،صەکرێ ئەَ ثەرصە 

ِٛثبالتی صەضەاڵت صەگەڕێتەٚە ٚ کەضێع گٛێی ٔبصاتێ. سەرجی ئەَ ثەرصە ٌە 
ی ئەٚەی ٔبتٛأێ ێ کبرٚاْ صەگبتە ئەٚ پرصە، ثە ٘ۆپێٕج تّەْ زۆرتر ٔیە. ٚەست

ثضات. ٌە ٔسیک رٚٚثبری  ثەضەر پرصەکەصا تێپەڕێت، ٔبچبرە صەٚری کێٛەکە ٌێ
زۆر  ْٚ ٌە ڕێگەصاری، ٌەر ثێتەٚە ضەر جبصەی ئبضبیی. صٚای صەرچٛٚغبپٛ

ثەَ ڕێگبیبٔەغضا صەرچٛٚٔی تۆپشبٔە زۆر  غٛێٓ ڕێگبکە ٔبسۆظ صەثێتەٚە،
 ئەضتەِە. ئبٚی رٚٚثبری غبپٛر ضٛێرە، ثەاڵَ ثۆ سٛارصٔەٚەظ کەڵکی ٌێ

ەگٛێرەی ە. ئەٚ ثەرصأە ثیی لطڵیٚثەرە ٘ەر ٘ەِٛٚەرصەگرْ. ثەرصی ئەَ صەٚرٚ
صەچێتەٚە ثۆ ئبٚایی  . ٌێرەٚە ڕێگبکەزەِبْ ثٛٚٔەتە ثەرصی ِەڕِەڕی ثە ٔرر

 ڵکی ثەصەضتەٚەیە، سبٔیٛی ئەٚەی سبٔی کِٛبرج ضی پبرچە ِسػتە، ثە ٘ۆ
تّەْ ِبڵیبت صەصا ثە صەٚڵەت. ٌە ٘ەر  ج ضەصئبٚایی ضبڵی ضێ ٘ەزار ٚ پێٕ

 گٛٔضێک ثە پێی تٛأبیی سەڵکەکە، ِبڵیبت صاثەظ کراٚە.
فۀگچی ٘ەیە. کەضی ت ب صٚٚضەص٘ەزار کەضی تێضایە، تۀیئبٚایی کِٛبرج، 

صەگبتە سػتە. ٌە سػتەٚە ثۆ  تب تەصا، کبتژِێرێک صەثبٌەٚ جێیەٚە ڕێگبکە الص
صٚٚەِی ٌە ڕێیەکی صیکەٚە  ،ثٛغێر صٚٚ رێگبیە. یەکەَ ڕێگب ٌە غیٛەکەٚەیە

صەچێتەٚە ضەر ڕێگبی ثٛغێر. ٌە کبزرٚٔەٚە ثۆکِٛبرج، ٌەضەر کێٛەکبٔەٚە 
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یٛأگرْ. ٌە کۀبر ثڵێی ِ ِٛبرج، تبثسٔەڕێیەک ٘ەیە. سەڵکی ک
ضەر کێٛەکە. ٌەٚێٛە ڕێگب لەٚغبیە. رٚٚثبرێک  ضەعبتێک ڕێگبیە ثۆتەستەٚە

ەغێت ضێ جبر ٌە ئبٚ ثضەی. ا تێضەپەڕێ ثە صٚٚ پرصە ڕٚٚسبٚەکە. صثەٚێض
ئبٚی رٚٚثبرەکە ٌە ئەژٔۆ ثەرەٚ ژٚٚر ٔیە، ئبٚەکەظ سٛڕێٓ ٚ ضٛێرە. 

برٚاْ ٌێی ٔبصا ٚ ِەزڵ صەگرێت. غیٛ ٚ ٚەستێ ئەٚ ئبٚە زۆر صەثێت، ک
ڕی ٘ۆزی کٖٛ ٚثەثۆٔەی جەرصە ٚ صزأی ٌٛ ،صۆڵێک ٌە ٔسیک رٚٚثبرەکەیە

 کٍۆ غٛێٕێکی ِەترضیضارە. صەرچٛٚٔی تۆپشبٔە ٌە کەتەٌەٚە گٛٔجبٚ ٔیە.
ەٚە تب صەگبتە یصاٌکیٚ صاٌکی، پێٕج کبتژِێرە، ٌە ِەٚصای کۀبر تەستە

یە ٚ ە سٌٛەکە. سبکی ئەَ ٔبٚچەیە سیسەاڵٔیثرازجبْ، چٛار ضەعبت ٚ پبزص
ٌێرەٚە تب صەگبتە چباڵٚی گەصەک، چٛار  لٛڕەکەی ثە اللەٚە صۀٛٚضێت،

ٚە پێٕج کبتژِێر ٚ پبزصە  سٌٛەک ڕێگبیە. ٌە چباڵٚی گەصەکٗ ثیطت ضەعبت ٚ
سٌٛەک ِەٚصایە. ٚەستێ غەِبڵ تٛٚڕە صەثێ، ئبٚی کۀضاٚی فبرش صێتە 

صەکبتەٚە.  ی ٔێٛاْ چباڵٚی گەصەک ٚ ثٛغێر پڕضەرێ، ڕێگبی ضێ کبتژِێر
ٌەٚ ڕێگبیەی پێیضا ٘بتی، سبڵی]ئی[ ثەرز، پیرێژْ صیبر ٔەثٛٚ. ثە پێی 

٘ەٚای ضەرۆکی کۆِپبٔی ٘یٕضضتبٔی ڕۆژئبٚایی، ئبٚٚ« ئیّیٕێً»ەٚەی ٌێکضأ
]ٚ[  یە. ٌە غیراز ٚ صەغتی ئەرژەْسەڵکی ئەٚرٚپب ضبزگبر ٔی ئەَ غٛێٕە ثۆ

 ٌەرزٚتب ٘ەثٛٚ.
رگبٔی، ە. ٔبسٛصای گەِیەی ثبزیگبٔییەکی ثبزرٔبٚی گەِی« کیٓ تٛٚر»

ٚەک ٔیً ٚ ٘ەٚرێػُ ثبری گەِیەکەی سۆی، ٘ەرثۀبٚی ٘ێڕ ٔیک، ثەغێک ٌە
ضتبٔی گرتجٛٚ، ٔرسی ئەٚأە صەگەیػتە، ٘ەغتب ٘ەزار ٚ ٚرصەٚاڵەی ٘یٕض

 گەِیەکە غەضت کەش ثْٛٚ. چۀضرٚپیە. ٌە ثٛغێر ثەتبڵی کرص. کرێکبرأی 
ٕضی ثْٛٚ. ٔبسٛصا صەیگٛت ٌەکبرکرصٔضا، ضێ کەضی ٘ێٕضی ثە کەضیبْ ٘ی

کەتەٚە ثە پۀجب ٚ پێٕج رۆژ یە ٌە کەٌیەک کەضی ئەٚرٚپب ٔبثێ. ئەٚ کەغتی
ی ِەضمەت ٌۀگەری گرتجٛٚ، ثۆ گەیجٛٚە ثٛغێر. تۀیب رۆژێک ٌە ٚێطتگە

 ٚیەک ٔیً ٌەکرصٔی ِبضی ضبرصیٓ ٚ ٘ەڵٛا ٚ ئبرصی جۆ. ٔرسی لتٛثبر
کەتە، ضی رٚپیەیە. کرێی ثبر، ٘ێرٔیک ٌە کەٌٚ پۀجب  صکەتە، چٛارضەکەٌ
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٘ەزار رٚپیەی،  ٘ەزار رٚپیەی ٚەرگرتجٛٚ. صٚای گەڕأەٚەی ٌە ثەضرە، صە
 کرێ ثبر ِبثٛٚ، ٚەری گرت.

ە ٌەَ ضەفەرەصا، سٛێ، ثبرصەکبت. ٔیٛەی ٌە ثەضرە ٚ یئەَ کەغتی
ئبٚی زەریبکە صەگرْ. زۆر ٔیٛەکەی صیکەی ٌە ِەضمەت. سٛێی ِەضمەت ٌە 

 ٌەسٛێی ثەضرە ثبغترە.
ۆڤبْ ثٛٚ. سێسأەکەغی ضەرە ێڕٔیک، پیبٚێکی ضەر ٚ رٚٚسۆظ ٚ صٌ٘

بٚ ٘بت ٚ صٚای ضبڵێک ِێرصەکەی تٛٚغی ٌەرزٚ ت ژْ ٚ صایکی صِٕٚٚضاڵە.
ثەَ صەرصەٚە  کۆچی صٚایی کرص. صٚٚ ضبڵیع صٚای ئەٚ سبّٔەکەی ٘ەر

 ضەری ٔبیەٚە.
ٛٚڕە ٚ تۆضٕە، ئەِەظ ثۆ صەکبت، زۆر ت ٘ەڵ ٚەستێ ثبی غەِبڵ

 ضتبْ زۆر ثە ضٛٚصە. ٘ەٚای ئەٚ صەڤەرە ٘ێٛر صەکبتەٚە. ثبی٘یٕض
 کبتە ثبی ی صەضت پێضەکبت. ٘ەر ئەٚثبغٛٚری ٌە ِبٔگی ژٚئێٓ صا ٌە ثۆِجب

ثە اڵَ ٌەٚێ گەِیەکبْ سۆیبْ  غەِبڵ ٌە غەتٌٛعەرەة، ثە گٛڕترە،
 جٓ.تٛٚغی ثەاڵیەک ث تصەپبرێسْ، ٔەکب

ٌە ثیطت ٚ یەکی ِبٔگی ِەیضا، کە ٘ەڵضەکبتە ثبی غەِبڵ، ئەٚۀضەی 
ثەاڵَ  أی ثچیٕە رٚٚثبری غەتٌٛعەرەثەٚە،کرصِبْ ٚ کۆغبیٓ ٔەِبْ تٛ

ثٛٚ ثۆ ِذەِەڕە، ْ ٌێضا. صٚازصە ِیٍی ئیٕگٍیسی ِب٘ەرچۆٔێک ثٛٚ سۆِب
 پبپۆڕی ئبٚری، ٔبضراٚ ثە ٔیتگ ریص، ٘بت ثە ٘بٔبی ئێّەٚە.

 
 هحەهەڕە 

صەپەڕثٛٚ. ِێػەکٛێرە ٚەک ِژ ٚەستێ گەیػتیٕە ِذەِەڕ، صەِەٚ زەر
ە ثٛٚ کٛێرٔەصەثٛٚیٓ. ضەر ضەرِبٔەٚە صە٘بتٓ ٚ صەچْٛٚ، ٘ەرئەٚۀضثە

غێٛسٛارصْ، پٍەی گەرِب ٔػیٓ ئبٚاثٛٚ، ئێّەظ صأیػتیٕە ضەر سۆر ٌە سۆر
ثەاڵَ ٌەَ چٛار چبصرەصا، کەش تبلەتی ٔبْ  ٌەضەر ضی راٚەضتب ثٛٚ،

رِبی ٌە ڕاصە ثەصەر، صٚٚەَ، ثە ثۆٔەی غەکەتی ٚ گە ەکەَی ٔەثٛٚ، یسٛارصٔ
صەِی  ی ِێػٌٛٚەی زۆرەٚە. سۆ ئەگەر کەضێک پبرٚۀبٔێکی صەثرص ثۆثە٘ۆ

صەیبْ ِێػٌٛٚە ٌەگەڵ ٔبٔەکە سۆی ثە گەرٚٚیضا صەکرص. ٔبچبر صەثٛٚ 
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ٔێٛ چبصرەکبٔضا زەدّەت ثٛٚ ثتٛأی ثشەٚی، ثەاڵَ ٚەکە صەرصاتەٚە. ٌەپبرٚ
تەستێکی ٔٛٚضتّٕبْ پەیضا کرص، تۆڕی صژە ِێػٌٛٚەی پێٛە ثٛٚ، تٛأیّبْ 

 ٌەژێر ئەَ تۆڕەصا ثشەٚیٓ.
ٌە پۀجب ٘ەٚای ِذەِەڕە سراپ ٔیە، ثەاڵَ ٘ەٚای ثەضرە، زیبتر 

، ٌە ِذەِەڕە صٚٚرتر ٔیە، زۆر سراپە ٚ ، ٚاتە دەٚت فرضەر ٚەرضەتٗ
ٚ ٚ ٌەرزەٚە صۀبڵێٕٓ. بئەَ ثەغە ٘ەِیػە ثە صەضت ٔەسۆغی تأی ٚصأیػتٛ

ە ٌە یکەچی ئەَ ٔەسۆغی ٘ەر ثەَ صەرصە گیبٔی ٌەصەضت صاٚە،زۆر کەضیع 
کەضبٔەی ِەرزەٚأٓ، ٌەگەڵ ٔۆکەرأی  ِذەِەڕە زۆر کەِە، ٌە ِذەِەڕە، ئەٚ

 یبْ ٘ەغت ٘ەزار کەضٓ.ٚسۆیبْ، ٘ەر ٘ەِٛ
 

 لە هحەهەڕەوە تا هاًگرە 
ی ئە٘ٛاز ٚ ڕضتبٔە ٚ ٌە ڕێگبِٚبٔگرە، یبْ ِۀگەرە، زۆزأێکی ٔبٚچەی ٌٛ

ی صەچێت. ٌە ثیطت ٚ پێٕجی ِبٔگی ِەیضا غەٚێ ٌە غٛغتەر ٚ صزفٌٛەٚە ثۆ
ِذەِەڕەٚە ثەرەٚ کٛێطتبٔەکبٔی ٌٛٚڕضتبْ ٚەڕێ کەٚتیٓ. 

ێگبیبْ صەثڕی ٚ ڕێٕیػبٔضەرەکبٔی ئێّە ٌە رٚٚیی ئەضتێرەکبٔەٚە ڕ
ێیەکی صیکەٚە اڵَ ثە راضتە ڕێگبکەصا ٔەچْٛٚ ٚ ٌە ڕ٘ەٚٔگبٚیبْ صۀب،ثە

بری تب غەثەلی ثەیبْ ٘ەر ثۆیە ڕێگبیبْ ْٚ کرص ٚ ثە ٔبچ ئێّەیبْ ثرص،
. غەٚێکی ضبرص ٚ ٔبسۆغّبْ ثەڕێ کرص، ثیطت ٚ غەغی ِبٔگی ٚتیٓ صٚاوٗ

ە ٔسیک ثەضرە(. ٘ەٚا گەرَ ٚ تەپۆتۆز ِەی گەیػتیٕە ٘ەِبْ )غٛێٕێکە ٌ
ْ ٌێ ثسر ثٛٚ، ی جبڕز صەکرص، ثە غەٚصا کەٚتیٕە ڕێگب، ٌێرەظ ڕێّبِرۆڤ

ی ِبٔگی ِەی صا ٚت ٌەٚ صەغتە صأیػتیٓ. ٌە ثیطت ٚ دٗ٘ەتب ثەری ثەیبٔی 
ئێرە زیبرەتگبیە ٚ ثە صەَ رٚٚثبری کبرٚٔەٚە صارضتبٔێکی «. ضبثعە»ضبثب 

 سٛرِب ٘ەیە.
ثیطت ٚ ٘ەغتی ِبٔگی ِەی، گەیػتیٕە ئبٚایی ئیّبعیٍیە )ضّبٔیە(. ئەٚ 

ژێر ضێجەرەکبْ، پٍەی گەرِب ٌەضەر چً ٌەە ٌە ڕێگب صاثٛٚیٓ، ٌەٚ گٛٔضە رۆژ
 لەتیص ِبثٛٚ.
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 ئەُواز

سیک ێٕػیٕە ٌە ٔٚئیٓ، گەیػتیٕە ئە٘ٛاز، غبرێکی عبرەثضەرەتبی ِبٔگی ژ
غٛٚرە ٘ەڵچٕضراٚی رٚٚثبری کبرْٚ. ئەَ رٚٚثبرە پێٕج ثەرثەضتی ثە 

پبڵ رٚٚثبرەکەصا، ثۆ چٛٚٔە ٔێٛ ئبٚەکەٚە، ٚەک دەٚز لٛٚڵ ٌەثەرصایە. ٌە
ە. ٘ەر ٚەک صیبرە ئەٚە ٌە کۆٔەٚە ِبٚەتەٚە. ٌە ٔسیک ئەَ رٚٚثبرە، کراٚ

ٚ پڕ  ستی سۆی ئێرە ئبٚەصاْکبٚالظ ٚ کەٌەٚا کۆٔبْ زۆر ِبٚەتەٚە. ٚە
ثٛٚە، ثەاڵَ ئێطتب تەٚاٚ چۆڵ ٚ ٘ۆڵە. صأیػتٛی ئەَ صەڤەرە  صأیػتٛٚاْ

 گػتی عبرەثٓ. ئێرە ٌە ضەر ڕێگبی سٛزضتبٔە.
ٛٚیٕە ئٛٚیص. گٛٔضێکی ِەزٔە، غێز فبرش صٚٚەِی ِبٔگی ژٚئیٓ چ

 پیبٚێکی ثرِٚۀض، ٌە تبیەفەی چەعت، ضەرصأی کرصیٓ.
 ِبْ کرص. ئەَ صێیە چبڵی ٔەٚتە-ژٚئیٓ، ضەرصأی ئبٚایی ثۀض ِیرضێیەِی 

ثەرە ٚ ٌە ٔسیک رٚٚثبری غێر ٚ ِبِسێکی ڕەغە ٚ ثۀضاٚی ٘ەیە. ٌەٚ صەٚرٚ
 ە ٌە ِبضی لسڵ ئباڵ.زۆر ِبْ چبٚ پێکەٚت. رٚٚثبری کبرْٚ پڕ

 
 سەرداًی شوشتەر

چٛارەِی ِبٔگی ژٚئیٓ ثە  ئەِەظ چیرۆکی ئەَ ضەفەرەِبْ ثۆ غٛغتەر:
ڕێگبِبْ ثڕی ٚ گەیػتیٕە غٛغتەر. ٌە ٔبٚۀضی غبر، ٌە پەرێسێک،  غەٚصا

سێٛەتّبْ ٘ەڵضا، غٛغتەر غبرێکی گەٚرەیە. ئبٚثۀضی ِبضی ٌەیەک فرضەلی 
ڕْ، ٚەک صەڵێٓ ٚأەکەی ٌە ٘ۆزی ٌٛٚ، صأیػتٛغبر صایە. گڕگڕ صەرٚازەی غبرە

 صەکەْ. ٘بتْٛٚ، ثەاڵَ ثە زِبٔی فبرضی لطبٌْە ٘ێراتەٚە 
عەضکەر ِٛکەرەَ، غبرێکی ِەزٔە، دەٚت فرضەر ٌە غبری غٛغتەر 
صٚٚرە. ئەَ غبرە ِٛکەرەَ کٛڕی ئەٌفٛزەڕ ئبٚەصأی کرصۆتەٚە. ِٕبرەیەکی 

ٔضی غبرەکەصا، ٌە تۀیػت ثۀضی ثبزٔەیی ثەرز ٌە غبرەکەصا ٘ەیە، ٌە ٔبٚە
ِٕبرە ٘ەْ ٌە غێٛەی ثٛرج. پرصێکی ثەرصی ٚ ثۀضەکە ثە  کێً صٚٚ
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« ٚاٌریبٔٛش»ر، ئیّپراتۆری ڕۆَ، ٔبضراٚ ثە ٚاٌیراْ ٚصەضتٛٚری غبپٛ
 ٚەستێ صیٍەکبٔی ٘ێٕبثٛٚە ئێراْ، ضبزکراٚە. ئێطتبظ ئەَ پرصە ٘ەر ِبٚە. 

ْٚ ثۆ ئبِبصەثٛٚٔی )ٔیً( چۀض ٌە ٔبٚۀضی غبر، ٌە لەرار رٚٚثبری کبر
ک ٌە ثبزرگبٔبٔی ٚزێکیبْ ٘ەڵجطتٛٚە. ئەَ ٔیٍە کەٌٛپەٌی زۆرێدە

 ضەر رٚٚثبرەکەیە.یە. ئبغی ئبٚەکبٔیع ٌەغٛغتەری
أی صەٚرٚثەری غٛغتەر ٌەضۆٔگەی ثبزی راٚی، ئبضک ٚ ٚصأیػتٛ

 رێٛی راٚصەکەْ. کەٚی ِیطری ٚ چەلەڵ ٚ کەِتیبر ٌەَ ٔبٚەصا زۆرە.
٘ەاڵتی غٛغتەر. صیسە لەاڵی  ە ٌە الی ثبکٛری ڕۆژسبْ غٛێٕێکئبزاص 

غی ٌٛٚڕضتبْ غبزصە فرضەق جەعفەر لٌٛی سبٔە، ٌە غٛغتەرەٚە تب ثە
ِبڵجبتی ەَ لەاڵیە ضەرۆکی ٘ۆزی ثەستیبری، ٌەسبٚۀی ئڕێگبیە،

ەکبٔە، ٌە ٘ۆزی دەٚت ٌۀگ. ٌە صٚای ِذەِەص تەلی ٚەستێ یثەستیبری
 ، ئەٚ ضەرۆک ثٛٚە.ەکبْ ئەٚیبْ گرتیئێرأی

گە. ئەَ غٛێٕەظ تبیجەتە صیسەغبیی غٛێٕێکە تبیجەت ثە ٘ۆزی دەٚت ٌۀ
ٚ کٛڕێکی جێجٛٚٔی کەرثەالیی عەٌی سبْ. ثە صٚای دەِە تەلیضا ئەثە ٔیػتە

ٔێٛ ضەرۆکەکبٔی ٘ۆزی ثەستیبریضا. غبئبٚا، رەغیض ٚ چبٚٔەترش ثٛٚە ٌە
 ر.ٚٚێرأەیەکە ٌە ضەر ڕێگبی جٛٔضی غبپٛ

صەی ِبٔگی ژٚئیٕضا گەیػتّە کەتٛاْ، کەتٛاْ جێیەکی گەٚرەیە ٚ ٌە ٌە غبز
ٔسیک صەغتی کۆٔک ٘ەڵکەٚتٛٚە. ٘ەٚای گەرِی ئەٚێ ٌەژێر ضێجەرصا صەگبتە 

 ضەر ٔبٚە.کبْ ٌە صٚٚرەٚە ِۀضیٍی ثەفری ٌەضی ٚ ٔۆ پٍە. ترۆپکی چیب
 

 دزفول
ٛي ئەِڕۆ دەڤضەی ِبٔگی ژٚئیٕە ٚ ئێّەظ ٌە صزفٛي صأیػتٛٚیٓ. صزف
ٚ  غبرێکی زۆر گەٚرەیە، سەڵکی ئێراْ ٌە تەٚاٚی سٛزضتبٔضا غٛغتەر

صزفٛي زۆرثبظ صۀبضٓ. ٔبٚی صزفٛي ٌە رٚٚثبرەکە ٚ ٌە پرصەکە، 
ٚەرگیراٚە، پرصی صزفٛي، ٘ەرٚەک پرصی غٛغتەر ثیطت ٚ صٚٚ چبٚەی 

تی کرصٚٚە. صرێژی ٘ەیە ٚ ئەَ پرصەظ ئیّپراتۆری چبرەڕەغی ڕۆَ، صرٚض
ٚ ضی ٘ۀگبٚە. ژێر ثیٕبی ئەَ پرصەظ ٘ەرٚەک پرصی  رضەصئەَ پرصە چٛا
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زەٚی ٚ ضبرصاٚی ثبغیبْ ی ئەٚ صٚٚ غبرە ژێرصأیػتٛٚأیە. غٛغتەر ٚا
ٚٔی سەڵکی ئەَ ٔبٚچەیە ٘ەیە ثۆ سۆپبراضتٓ ٌە گەرِبی ٘بٚیٓ. ثە ڕێچٛ

ەضتە راضتی رٚٚثبری صژ، ٚەستی ی ٔیٍە. ٌە صیٚێری ثبزرگبٌٔەضەر ئبڵٛ
کبتی  ی ِیرزای صەضەاڵتضار، ٘ەیٛأێکی ضبز کرصثٛٚ، ئەٚی ِذەِەص عەٌسۆ

ڕضتبْ، ثە صەضت ٚئێّە ٌە صزفٛي ثٛٚیٓ، صەضەاڵتی ٔبٚچەی سٛزضتبْ ٚ ٌٛ
ٚە ثٛٚ. ئەَ ضٌٛێّبْ سبٔەظ ٌە ێّبْ سبْ ضە٘بِٛصەٌٚەی )ئەرِۀی(یەضٌٛ

 ص صەٌٚە ِۀٛچێرسبْ ثٛٚ. ٗ سسِبٔی ٔسیکی ِٛعتەِ
تۀیػت رٚٚثبری صزە، زیبرەتگبیەکی غبرۆ ثۀض، ٌە ٔسیک صزفٛي ٌە 

 ثبغی ٌێیە ٚ پیبٚ چبکێک ٌەٚێ ٔێژراٚە.
ضەر صەثەضتٓ. پێچ یی ِێسەر ٌەی غٛغتەر ٚ صزفٛي، ثە گػتصأیػتٛٚأ

ە، ثەاڵَ ِێسەری سەڵکی صزفٛي، ڕەغە. یٚ کاڵٚی سەڵکی غٛغتەر سۆڵەِێػی
ر زۆر ە. سەڵکی غٛغتەیعبرەثی ئەَ ٔبٚچەیە ئبسبڤتٕیبْ ثە زِبٔی فبرضی

ضت ثە یەکی صەکەْ ٚ ڕۆصێٕە ضبِبْ ٚ ِبڵی ڕەکبْ صەٚغەڕأیٓ، ٌەگەڵ ٌٛ
رێژی ٔبکۀە ضەر ِبڵی ضسەڵکی صزفٛي ٘ێضی ٚ ئبرآِ. صەضتثەاڵَ  سەڵکی،

 ٘ەٚای ثبغی ٘ەیە.کەش. ئبٚٚ
غبرەکەظ سبٚێٓ ٔیٓ. ٌە ٘یچ  صٌٚٚە سٛزضتبْ سٛرِب ٔیە ٚ ٘ەر

ە ثّبغێتەٚە. ٌە یپیطی ٚ پۆسڵی کۆاڵٔێکضا ضەگ ٔبثیٕضرێت، ثۆ ئەٚەی ئەَ
دەضبری  صیٛاری ٚەی ثەرز ٚەثەر چبٚ ٔبکەٚێ. غٛٚرەصزفٛي ِٕبر

کراٚە، ِەگەر ٌە جێ جێیەکضا ثەرص ٌە چیٕی غبرەکە ثە ِۆرەی لٛڕ ضبز
 ەی ال ڕٚٚسبٚە.ٛاری ثەغی ڕۆژ٘ەاڵتی غبرەکە زۆریٕصیٛارەکبٔضا ثجیٕی. صی

 ،ئیٓ ٌە صزفٌٛەٚە کەٚتیٕە ڕێی ِبٔگی ژِٚبٔگرە زۆزأی ٌٛٚڕضتبٔە ٚ ٔۆ
 ٚ ٌە ٔبٚۀضی غبرەٚە تب صەگبتە پرصەکە، ثیطت سٌٛەک ڕێگبیە.

ئۀضیّػک، ٌە صزفٌٛەٚە ثە صٚٚ کبتژِێر ٚ چً ٚ  ضبڵذبٚا، ٔبٚی صێریٕی
پێٕج سٌٛەک گەیػتیٓ. گٛٔضی لیالٚ، ٌە ضبڵذبٚا تب لیالٚ، دەٚت ضەعبت ٚ 

یٛەکەصا ٌە ضەرەتبی غ چً ٚ پێٕج سٌٛەک ڕێگبثٛٚ. لیالٚ گٛٔضێکە،
ڕِۀػٛٚرە ٚ ثەثێ ئبٚە. ٌە ٚتٛٚە. تب صەگبتە ضبڵذبٚ ثە صەغتی ٌٛ٘ەڵکەٚ

ٕی ضەثْٛٚ تەٚژَ ٚ تی تێپەڕیٓ ثەَ غٛێٕەصا زۆر ٔبسۆغە، کبتی گەرِبصا،



 52 

اڵَ ثڵێی جۆگەٚجۆثبر زۆرە، ثە تێٕێ. ٌەلیالٚ تبپێطتی ضەر ٚ چبٚ صەضٛٚ
ەراِەی ٘ەٚا ٌەَ ٔبٚچەیە صا ثۆیە ثۆْ ٚ ث کبْ زەٌکبْٚ، ٘ەر یٗزەٚی

 ٔبسۆغە.
زۆرتر ثە غەٚصا ضەفەرِبْ صەکرص، کبتژِێر چٛاری ثەیبٔی گەیػتیٕە 

ەی ڕێگبکە ڕژص ٚ بیە تۆپشبٔەی پێضا صەرٔبچێ، زۆریٕضەر کێٛەکبْ. ئەَ ڕێگ
ترە. ٌە زۆر غٛێٓ الٚ ٔسیک صەثییەٚە ڕێگبکە ٘ەڵضێر٘ەڵەِٛتە، ٘ەتب ٌە لی

رصە ٚ گبثەرص تٍۆر ثۆتەٚە سٛارێ. ٌە ضەرەٚ رەٚەز ٚ زۀضۆڵ ٚ گبغە ثە
ە سٛڕەِبٚا. ٚەستێ ٌە ژٚٚری ِۀگرە، ثە صەضتی چەپضا، ڕێگبیەک صەچێتەٚ

ەی صۆڵەکە ٌە ە. صەرٚازیِەترضیلیالٚا صەرصەچی، رێگبکە زۆر ئەضتەَ ٚ پڕ
ۀە. ئبٚی ثبغی ٘ەیە ٚ ثڵێی جێیەکی سۆظ صیّ تب ڵکەٚتٛٚە،ٗ چیبکبٔضا ٘

ٚ  ئەَ چیب ٚ کێٛە ضەرٌەثەر صار ێت،ع ضەرٔج راصەکێػٚێرأی الرێىی تٗ
ەکەی ِۀگرە، تەٚاٚ چٛار فرضەلە. یصەٚۀە ٚ ڕەزی زۆرە. ٌەٚێٛە تب کبٔی

ٌٛٚڕەکبْ ٌە ٚەرزی ٘بٚیٕضا ٌە کێٛەکبٔی فەڕز ثۀض ٚ چیبکبٔی چبٚٚٔی 
 تە.ٚثڵێی ٘ەٚرازێکی ٘ەڵەِٛ چبصر ٘ەڵضەصەْ. ئەَ کێٛە تب

 
 هەًگرە

ٔێٛ ثبسبتەکەصایە ٚ ) ٌە غێٛەی ، ٌەە ثە ئبِێسی چیبکەٚەِبڵەکبٔی ِۀگر
ئبٚی ەر یەکضی ضبز کراٚە. دەٚز ٚ کبٔی ٚ٘ەٚراِبٔی کٛرصضتبْ( ٌەض

ضەرتەزێٕی ٘ێکجبر زۆرە. ٘یچ ٚەستێکیع ثەثی غەِبڵ ٚ زریبْ ٔییە. 
ثەرگە ٔبگرێت. صٚٚرتر ٌە  ارصە تب صە رۆژ زۆرترٛثەفری ئەَ ٔبٚچەیە، چ

ثەفر ٔبیگرێ. کبٔی ٔەٚتەکە ٌە ٚەرزی پبیسصا، ٚغک صەکبت. صەغتەکبْ لیالٚ 
زەٚی ِۀگرە ثەرصەاڵٔە ٚ پڕە ٌە پٕچکی فۀضٚق. ٘ەر ثەرصێک ٘ەڵگێڕیەٚە 

ژێر ضێجەرەکبٔضا صەگبتە ەرێ ٚ ِبریع زۆرە. پٍەی گەرِب ٌەصٚٚپػک صێتە ص
ثیطت ٚ ٔۆ تب ضی. ٌە ضەرەتبی ضبڵضا سەڵکی ئەَ صەڤەرە ئبٚر صەکۀەٚە ٚ 

  أی ٔبٚچەکە سێاڵتی ٚ ڕەٚۀضْ.ٚەق ٚ تۆق صەکەْ. صأیػتٛت
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 لە هاًگرەوە تا خوڕەهاوا

ٌە ِبٔگرەٚە تب سٛڕەِبٚا، ثە ضەر چیبکبٔی چبٚٚٔی ٚ پیرۆِەر ٚ 
رٚٚثبری ئبٔبْ رٚٚص ٚ ثەرزایی چیب کٛرصە ٚ ٌە صۆڵی تبثٓ ٚ  ضەرچەرِٛٚ،

رە تب سٛڕە ِبٚا، جبصەکە صەپەڕێت. ٌە ِبٔگ کۀکبْ ٚ صاصاٚا ٚ سٛڕەِبٚا تێ
صەثێتە صٚٚ ثەظ، یەکەِیبْ ثە تۀیػت رٚٚثبرەکەصا صەڕٚات، ثەاڵَ 

 سیکەترە. ئێّە ٌەَ ڕێگبیەٚە ڕۆیػتیٓ.ێێگبکە ٔیە. ڕجبصەیەکی ثبظ ٔی
صەپەڕێت، ثەاڵَ  ی صٚٚەَ، ثە ضیطبرکە کەچەڵە ٚ سبٔە ٔەضیرصا تێڕێگب

صا، ثە ضەر کێٛی چبٚٚٔی صا ڕێگبکەی زۆر ثبغترە. ٌە ٔێٛاْ ئەَ صٚٚ ڕێیبٔە
ڕێگبیە ثەضەر چیبی ِەترضی ٘ەیە. ئەَ  تٌٛٚە ڕێگبیەکی زۆر ٔبسۆظ ٚ پڕ

صەثێتەٚە. ٌە صەرٚازەی ڕەگی ضٛٚر، تێکەڵ ثە ڕێگبی چبٚٚٔیضا غۆڕ
ٔبضی ئیٕگٍیسی یی ترۆپکی چیبیی چبٚٚٔی، ئەضتێرەی صەثێتەٚە. ثەرزایضەرەک

ِػبر  ت ٘ەزار فٛت ٌە سٛڕٖ٘ەڵضاثٛٚ، ٘ەغ چبصری« ٌیٛتٕبْ گاڵضکێت»
 ترثٛٚ. ٌە ٘بٚیٕە ٘ەٚاری ِبٔگرە، سێاڵتیبْ ڕەغّبڵیبْ ٘ەڵضاثٛٚ، تب ئەٚثەرز

غٛێٕەی گاڵضکێت ٌێی صأیػتجٛٚ، چٛار کبتژِێر ِەٚصاثٛٚ. ٌە ِبٔگرەٚە ثە 
کبتژِێر گەیػتیٕە ضەر جبصەی صزفٛي. پێع ئەٚەی ثگەیٕە ضەرصەرە،  صٚٚ

ئبٚێکی ضبزگبری ٘ەثٛٚ، سێٛەتّبْ ٘ەڵضا.  ەکەیصەضتە چەپ، ٌە ٔسیک کبٔی
ٔێٛ صڵی ثەرصەکبٔەٚە صێتە صەرێ ٚ ثە عەرزیضا یە ٌەئبٚی ئەَ کبٔی

ڕۆصەچێتەٚە، صیطبْ ٌە ژێاڵ صێتەٚە ضەرێ ٚ صەچێتەٚە ژێر زەٚی. ثە ثٓ 
ضەر  عەرزیضا صەڕٚات تب صەگبتە غیٛی ضەرصەرە، ٌەٚێػەٚە صەچێتەٚە

ػتیٕە ، ٌە ڕێگبی ضەر صۆڵەٚە گەیی ئٛترٚٚثبری لیالٚ. ثیطت ٚ غەغ
زأی ِۀگرە، ثە صەضتە چەپضا. ٌە غبٔی راضت یٛٚۀض، غٛێٕێکە ٌە ٔسیک زۆ

غیٛ ٚ صۆڵێکی گەٚرە ٘ەیە. ٌە غبٔی چەپ کێٛە ثەرزەکبٔی تۀیػت چیبی 
چبٚٚٔی لٛت ثٛٚٔەتەٚە. ٌە سٛار کبٔی کبراة، صۆڵێک ٘ەیە ٚ ٌە صاٚێٕی 

ێیە. ٌە پػت جٔیػتە چً ِبڵی تێضا ەٚتٛٚە،ەکبٔضا ئبٚایی صیٛۀض ٘ەڵککێٛ
زەرص صیٛی چیبی گٛڵەگٛٔضەکە، صۆڵی زەرصەصەر، زاری صاپچڕیٛە. ٌێرەٚە ثەٚ

ڕێگبکە. ئێرەظ لطٕێکی ٌێیە ثۀبٚی غبزاصە صا صەغتێکی ثەریٓ صێتە ضەر
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ٌەَ جێیەی ئێّە راٚەضتبثٛٚیٓ ئەدّەص، زیبرەتگبیەکی ثۀبٚثبٔگە. 
زێٛأی ئەَ  ڕضتبْ،ٚۀض کەضێک ٌە ٘ۆزی پبپی ٌٛسبٔەیەک ٔەصەصیترا. چگۆڕ

طٛٚرە صێّبر، ثە چبکەْ. ثیطت ٚ دەٚتی ِبٔگی ئٛت، ٌە تکبڵ تب کبٔی
کبتژِێرێک ٚ چً ٚ پێٕج سٌٛەک گەیػتیٓ. غبْ ٚ ٍِی کێٛەکبْ ثە تەٚاٚی 

ێتە چیبی ثێ ثەرصی ضٛٚرە. ٌێرەٚە ثبریکە ڕێگبکە جٛێ صەثێتەٚە ٚ صەچ
 ٔضأە. ٌە چیبی چبٚٚٔی ٚ چیبی ثێ ئبٚ، ٘ێڵێکی راضتەٛەئبٚ، زۆزأێکی صیرەک

صرەکەی ٚ راضت ِۀگرە صەگرێتەٚە. ٌێرەٚە ثۆ ضەر کێٛی چبٚٚٔی چب
ئەَ صٚٚ کێٛەصا ثرٔج صاصەچێٕٓ. ٌە غبٔی راضتی  گاڵضکت صەثیٕضرێ. ٌۀێٛاْ

ضەیری ٘ەیە. کەچی  وی ٕبرەیەک ٘ەیە ٌە صەرەٚە غىۆیٗچیبی ثێ ئبٚ، ِ
ە. ئەٚ ِەٚصایەی ئێّە ثە یٔێٛ ِٕبرەکەصا ٘یچ غتێک ٔیٌە ٚڕەکبْ صەڵێٌٓٛ

چٛار کبتژِێر ٚ ٔیٛ پێیضا ڕۆیػتیٓ، زۆر ٔبسۆظ ثٛٚ. ثبری زي ٚ لەثە ثە 
زەدّەت پێیضا صەرصەچێت. پیپرت، ٌە ٔسیک پرصەکە ٚ صۆڵێکی کەَ ئبٚە. 
ضیبزصە کبتژِێرِبْ پێچٛٚ تبکٛ ثە ثبرەٚە ثەَ ڕێگبیەصا صەرچٛٚیٓ. ئێّە ٔۆ 

سۆِبْ. ئەٚۀضە ڕێگبکە  ی ەٚاْ گەیػتیٕە غٛێٓ ٚ جێگٗعبت زٚٚتر ٌضە
ٔبسۆظ ثٛٚ، ٔبڵ ٚ ثسِبری ئەضپ ٚ ٘ێطترەکبْ کەٚتجْٛٚ. ِەٚصای ڕێگبی 

کبتژِێر ٚ پبزصە سٌٛەکە. گِٛجەصی ئەَ چبکەظ، ٘ەر  پیپر تب پیرۆِەر، صٚٚ
 ٛار صەٚرەی غٛٚرە ٚ ثەرصەچٕە. گِٛبْٚەک غەسطەکبٔی صیکە چەرِگە. چ

ئەٚە صەچێ ئەَ کەضەی ٌێرەصا ٔٛٚضتٛٚە، ٘ەر ٚەک ِبرگرەکبٔی ئێراْ،  ثۆ
ِۆ کرصثێ ٚ سٛارصٔی پێضاثێتٓ. ٌۀێٛ ٘ۆصەی ئیّبِساصەصا، ِبرەکبٔی صەضتە

ٛٚ ڕێگبکە سێچەکە ٚ سٛارەکە ثٛٚ. ٚێضەچ ٘یچ غتێک ٔەثٛٚ، صیٛاری ٔێٛاْ
صیجٛٚ. ٌە ثەاڵَ ئێّە ئەَ غٛێٕەِبْ ٔە ٌێرەٚە چٛٚثێتٓ ثۆ ضەر گۆڕەکە،

تی پیرۆزیبْ  ئبیٗئەِبٔەظ  یّبِساصەصا، چۀض گۆڕێ صەثیٕضرێت،دەضبری ئ
ٚسطبری ِرۆیەکی ٔبغیرْ ٚثٓ ٔٛٚضراٚەکبٔضا رٌەضەر ٔٛٚضراثٛٚ، ٌە
کەٚە، کۆتەڵی گیبٔضاراْ صەثیٕضرێ، ٘ەر ٚەک رگب صٖ٘ەڵکۀضراٚە. ثەضەر 

٘ەرٚەک صێکی صیکەظ ٘ەیە کیطەڵ ٚ زۆر غتی صیکە ثْٛٚ ثە ثەرص. ثەر
ٚەک صەڵێٓ ئەِبٔە صیبری ٚ ضەٚلبتٓ « گەٚ٘ەر»ٙەر، ٌ یٓ ئٗ ثەرصی عٗ

ضەر پیرۆِەر، ٘ەرکەضێک ِبر پێٛەی ثضات،  زیبرەتکەراْ ٘ێٕبٚیبٔە، ثۆ
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 ثەرە ثڕٚایبْ ٚایە غّػێریوبت، سەڵکی ئەَ صەٚرٚ رزگبری صٖ« رپیرۆِە»
جێضەِی  ئەٚیع ثەَ غّػێرە وبٔی ٖٚ پیرۆِەر ٌەکٓ کٛڕەکەیەتی، وٛڕٚ ٔٗ

ێ صەیبٔگٛت، ڕەکبٔی ئەٚٚەکبت. ٌٛژارثڕی صِبرەکە سۆظ صەکبتەٚە ٚ 
ئێطتب کەش ٔەیجیٕیٛە ٚ غّػێری ئەٚ  ٔێٛ ئەٚأضا تبوبٔی پیرەِبر، ٌە ڕۆڵٗ

ەیجۀە ضەر ئەَ چبکە کەضێک ِبر ثیگەزێت، ص پیرە ٌەالی کەضیع ٔییە، ٘ەر
ەٚە سٛا چبوی ەپبڕێٕبز ٚ سێر ٚ ضەصەلە ٚ ٔٛێژکرصْ، صٚ ثە ٔەزر ٚ ٔی

 ت. ٌە تۀیػ یٗ وی سۆغی ٘ٗ٘ەٚایەئبٚٚ  صۆڵی پیرۆِەر، غٛێٕێکٗ ، ٖٚ ثىبتٗ
اٚی ئەَ کێٛأە ثەرصی ضٛٚرە، لطٕەکە، کبٔی ٚ ئبٚ ٚ صار ثەڕٚٚ زۆرە. تەٚ

ەی کێٛی طەر ثەرەٚ ژٚٚریەٚە صەچێتە چیبی ضەرچەرِٛٚ، ثەاڵَ ڕێگبکٌەِ
ڵە ضپییەٚە صەتٛأی ثە ضەر ترۆپکی چیبی گضٛٚرە صەِبر، سۆغترە. ٌە

ٚە کێٛەکبٔی ثێ ئبٚ، چبٚٚٔی ٚ کرکی سۆتضا ثڕٚأی. ٌە صٚٚرەچٛار صەٚری 
ضەر چیبی گڵە ی راضتی کێٛی کەرٚێػکە صیبرْ. ٌەٚ کێٛە کٛٚڕ، ٌە غبٔ

ضپی، ڕێگبیەکی ضەرەٚ سٛاری صٚٚر ٚ صرێژ ٘ەیە. ٌە صاٚێٕی ئەٚیػەٚە 
ە ضێ کبتژِێر ٚ چً رٚٚثبری چەَ ٘ۀبرە، ٌە پیپرەت تب ئەَ غٛێٕ

سٌٛەکّبْ پێچٛٚ. غەٚ ٌەٚێ ٚچبّٔبْ گرت، رٚٚثبری ضٛێراٚ ٌێرەٚە 
ەیبٔگٛت ٌەَ کێٛأە کبٔی ٚڕەکبْ صراصەثرێت. صٚٚ ضبڵ ٌەٚەپێع ٔەِبثٛٚ. ٌٛ

زۆرە ئبٚەکەی ضٛێر ثێت. ٌە تۀیػت رٚٚثبری ٘ۀبرە، صار ٚ صرەستێکی 
ٔێٛ ٔە صەچٓ ئێّە ٌۀەظ ٘ەر ٌەٚ صارازۆر یبْ چەلبٔضٚٚە. ئەَ صرەستب

ە ٚ ڕێگبی ثٛغێر ٚ تەستی جەِػیض ثیٕیّبْ. ِیٛەیەکی ثۆْ سۆغی ٘ەی
 کەضیع ٔبیشٛات. صاری صیکەغی ٌێیە ِیٛەکەی ٘ەرٚەک ٔیطک ثۆْ سۆغە،

ثەرەکەی « جۆز»ثەاڵَ سٛارصٔەکەی تفتە. صار ٚ صرەستێکی ٌێیە پێی صەڵێٓ 
. زۆرتر ژٔبْ ئەَ ٌە غێٛەی ثەاڵڵٛٚکە ٚ ٔبٚکەکەی ٘ەر ٌە لبٚە صەچێت

سەڵکی ئەَ ٔبٚچەیە ثەئبرصی  ڕٚپڕ صاری ثەڕٚٚیی ٘ەیە،ِیٛەیە صەسۆْ. چ
 ی صەَ رٚٚثبرەکە ڕۀگبٚ ڕۀگٓ، گِٛبْثەڕٚٚ ٔبْ صەکەْ. کٛچک ٚ ثەرص

ِص ٚ زێٛ.  غُ ٚ٘ەرٚەک، لٛڕلۆ َ ثەرصأە کبٔەیی ثٓئەٚە صەچێ، ئە ثۆ
ێک چٛٚثٛٚٔە زۆزأی ٚچبّٔبْ گرت. چۀض کەرصار ثیطت ٚ ٔۆی ِبٔگی ئٛت

٘ۆزی جٛصکی ٚ چٕگی، ئبٌیک ثێٕٓ ثۆ چبرەٚاکبْ. ئەَ زۆزأەظ پێٕج 
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کبتژِێر ٌە غٛێٕی دەضبٔەٚەی ئێّەٚە صٚٚرە. ٌێرە رٚٚثبری چەَ ٘ۀبر 
ٌەگەڵ ئبٚەکبٔی صیکە تێکەڵ صەثێتەٚە. ئەَ رٚٚثبرەظ، ثە چەَ زاڵ، 

ڕژێتە رٚٚثبری ڕضتبٔەٚە صێتە سٛارێ ٚ صەٚثۀبٚثبٔگە. ٌە چیبکبٔی ٌٛ
 کەرسەٚە. صەڵێٓ ئەَ سبڵە کە ئبٚی رٚٚثبری چەَ ٘ۀبری پێضا صەڕٚات،

رٚٚثبری ضپی، رٌٕٚطبْ ٌە صەچێتەٚە ضەر رٚٚثبری سبٔە ٔەضیر. 
، ئێّە ٌێرە تٛٚغی ٔە٘بتیٓ. ئەٚ تصەکب ٕبِەی سۆیضا ئبِبژەی پێضبیبدەت

ٚەغکی رٚٚثبرە ٌە چیبی ضەر چەرِٛٚ صێتەسٛارێ، ٌەٚە صەچێ ئێطتب 
 کرصثێ. 

ٚە الِبٔضا ثە تۀیػت ە ڕێگبی چەِی ٘ۀبرەٌە ضی ِبٔگی ئٛت صا، ث
ئبٚێکی صیکەصا رێگبِبْ گرتەثەر. ثە چً سٌٛەک گەیػتیٕە صۆڵەکە. غیٛ ٚ 

ەڕٚأی صاری ٘ەرِێ ٚ گٛێس ٚ ی زۆر صڵگیر ثٛٚ. ثە٘ەر الیەکضا صصۆڵێک
راصەکێػبیٓ. کرۆضک ثٛٚ، ڕەز ٚ ثبسی ترێ ڕەغە ٚ صار عۀبة، ضەرٔجی 

ٌە غٛێٕی دەضبٔەٚە تب چیبی کٛرصە، صٚٚ ضەعبت ٚ ٔیٛ ڕێگب ثٛٚ. ٌە 
گەرٚٚی صۆڵەکەصا لطٕە کۆٔێک ٘ەثٛٚ، ٌە ترۆپکی کێٛەکەٚە ثە غبٔی 

ضەر صٚٔضی ا، تۀبٔەت چبصری گاڵضکت ئەضتێرۀبضی ئیٕگٍیسی، ٌەثبغٛٚرص
تبٔە. ٌە ٚ صۆڵ ٚ صارض چیبی ثێ ئبٚ صیبرە ٚ ئەٚۀضەی چبٚ صەثیٕێ صەر

کێٛەکبٔەٚە صەچێتە لەاڵی ٔەضیر سبْ ٚ ضیطبرکە ٚ صەگبتەٚە لیالٚ.  صاٚێٕٝ
ی ضەرەٚ ٌٚە چبصرەکبٔی ئێّەٚە تب ضەر صٚٔضی کێٛە کٛرصە ٘ەر ٘ەِٛ

ژٚٚرییە. ٌە ٘ەر جێیەکی ئەَ غیٛ ٚ صۆڵەصا کە ئێّە ٚچبّٔبْ ٌێگرت، 
ی ئەَ غیٛٚ ڕەکبْ پێی صەڵێٓ زۆزاْ. زۆر جبر ثبیەکی گەرَ ٌە گەرٌٚٚٚٛ

ە ئەَ صۆڵە چٛار کبتژِێر ٚ پبزص ضەر چیبکەٚە تبت. ٌەصۆڵەٚە ٘ەڵضەکب
ٔێٛ ڕێضا ثێجگە ٌە صار ثەڕٚٚ، صاری ٘ەرِێ سٌٛەک ڕێگبثٛٚ، ثۆ صەغتەکە. ٌە

بئیٓ صەڵێٓ زۆزاْ، ٚ ثبصاِی کێٛیّبْ تٛٚظ ٘بت. ٌٛٚڕەکبْ ثە صۆڵی ت
ٌۀسیک کێٛی صەپەڕێت.  ثەَ ٔبٚە ٌێرەٚە تێ ەظ ٘ەرڵرٚٚثبرێکی چکۆ

کبٚریب صەچێتەٚە ضەر رٚٚثبری کەرسە. ثە پێی ٚتەی سەڵکی ئەَ ٔبٚچەیە، 
ٔبٚصارثٛٚە، ٌەَ دبتەِی تبیی، ضەرۆک ٘ۆزی تبیی ٚ کەضێک ثۀبٚی ثبزڵ، 

 کرصٚٚە ٔۆ پۀجەرەی تێضا ثٛٚە. الرێىی ضبز صۆڵەصا تٗ
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ٌە ضی ٚ یەکەِی ِبٔگی ئٛت، تب صەچٛٚیٕە پێػتر صۆڵەکە گەٚرە 
تەٚە. ٌە ٔبٚۀضی غیٛەکەصا تەپکێک ٘ەیە گۆڕی ئیّبِساصەیەکی ٌەضەر صەثێ
ٌە دەضبری ئەٚ ئیّبِساصەیەصا  ژراٚە ثۀبٚی رەدّەصیٓ کٛڕی ئٛیص،ٔێ

چۀض گۆڕێک ٘ەیە، تبتە ثەرصێک ٌەضەر عەرزەکەیە، ٔٛٚضراٚەی ثە سەتی 
گەچ صاڕێژراْٚ ثەغێٛازێکی عەرەثییە. ٌە صیٛی صەرەٚە چۀض گۆڕ ٘ەْ ثە 

ضەر ئەَ تەپکەٚە صەٚرٚثەر ثەجٛأی صیبرە. ڕێگبی صۆڵەکەظ . ٌە صیىٗ
ضەرەتبی  صەچێتەٚە ضەر لەاڵی ٔەضیر سبْ. ٚەستێ ٌە لیالٚ صێیە صەرێ، ٌە

ئەِەظ صڵگیرە ثۆ چبصر ٘ەڵضاْ. غیٛەکەصا، غٛێٕێکی صەغتبیی سۆظ ٘ەیە. 
ێیضا ثبز ثە تۆپذبٔەٚە تضەر ٘ەیە کە ضێ پۆي کەصا صەغتی ٚاٗ ٔێٛ صۆڵٌە

صەپەڕێت. ٌەَ صۆڵەٚە ثە صەضتی  رٚٚثبری تبئیٓ ٌێرەٚە تێ صاِەزرێت،
ٌە صٚای صٚٚ کبتژِێر گەیػتیٕە  کبٔضا صرێژەِبْ ثە ڕێگبی سۆِبٔضا،کێٛە

ثگەیٕە کەغکبْ، ٌە صۆڵێکی  غٛێٕی دەضبٔەٚە ٌە کەغکبْ. ثەر ٌەٚەی
ٚە ثەرصا تٛٚغی ثەرصە سٛێی ضبف ٚ ٌٛٚش ٘بتیٓ. ٌە صۆڵی کەفکبٔەتۀگە
 ثەَ ٔبٚە رٚٚثبرێکی چٛٚکە صەڕٚات.  ٘ەر

چەپضا، چۀض  کبتێک ٌە سبڵی ضێ صەری صەرچٛٚیٓ، ثە صەضتە
صیت. ثەَ غٛێٕبٔەظ صەڵێٓ ضەری کەفکبْ یبْ کەغکبْ. ٌە  ئەغکەٚتێىّبْ

ٚ پۀجب زەرع. ٌە صاٚێٕی  ضەص ضەرەتبی کێٛەکەٚە، پۀجب ضەجٕە، ٚاتە ضێ
ی ەڕٚأی ٚەک ئەٚە ٚایە چۀض پۀجەرەکێٛەکەٚە کبتێک ٌە ثباڵی چیبکە ص

 چێٛەی تێضاثێ.ثەثێ چٛار
ڕأەی ڕێٕٛێّٕبْ ثْٛٚ، ثە تۀگەاڵٔێکضا چٛٚیٕە ضەر ٚئێّە ٌەگەڵ ئەٚ ٌٛ

سس. ٘ەرچۆٔێک ثٛٚ گەیػتیٕە ە. ثەاڵَ ٚەضەرکەٚتٕێکی ٘ەٚرازکی چیبکپترۆ
کێٛەکە. ثە صەضتی چەپضا، ٚڕەکبْ گەیػتیٕە ضەرکٛٔەکبْ. ثە یبرِەتی ٌٛ

ٌەکٛٔەکبٔەٚە چٛٚیٕە ژٚٚرێ. ٌە پێػەٚە ٘ۆصەیەک ٘ەیە ضەرثبٔەکەی 
ثەرصی چیبکەیە. رٚٚثەری ژٚٚرەکە ٘ەغت ٘ۀگبٚە ٌە غەظ ٘ۀگبٚ. ٌە 

زەٚی. ثە لەت صرێژایی ٘ۆصەکە ی ژٚٚرەکەصا جێیەک ٘ەیە ٚەکی ژێرکۆتبی
غێٛەی صاثڕصراٚە. ٌێرەٚە چٛٚیٕە ٔێٛ صٚٚەَ ٘ۆصەٚە، کٛٔێکی ٘ەثٛٚ ٌە 

ۆ ەڕٚأی. ٌە ژٚٚری صٚٚەِەٚە ڕێگب ٘ەثٛٚ ثەرە، ثەضەر صۆڵەکەیضا صپۀج
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ٔێٛ ثۆ ئەٚە صەثێ تۆپی ٌێ صاثەضتی. ٌە ٘ۆصەی ضێیەَ، ٚەک ثٛرجێک ٚایە
ژٚٚرەکەصا ثە ثەرزایی صٚٚ زەرع صەچێتە ضەر لبتی ضێ. ٌەَ صیٛەغەٚە 

ە ٚ پبٔێکی ثەریٓ ٘ەیصەی چٛارەَ، ثە غبٔی چەپضا، گۆڕەصەچێتە ٘ۆ
ەڕٚأێت. ٌە صەضتە راضتەٚە صەچێتە ٔٙۆِی رەکبٔی ثەضەر صۆڵەکەصا صپۀجە

ٌەثەر تبغراٚە. تێضایە، ٔػیّۀیبْ زۆر سۆغە. ضەرصٚٚ. ئێرە چٛار ٘ۆصەی 
راٚەتەٚە. یبْ ضۆثەی تێضایە. ٚەستی سۆی ئبٚری تێضا کٚژٚٚرەکبْ ٘ەِٛ

جْٛٚ. ٌێرەٚە صەچێتە لبتی ضێ، ئەٚیع چٛار ٘ۆصەکبْ ثە صٚٚکەڵ ڕەغ
ە. ٘ەرٚەک ٌٛٚڕەکبْ ی ٘ەیرگب صٖٚری ٘ەیە، ئەَ ِغبرە ضەرجەَ صٚازصە ژٚ

٘یچ ڕێگبیەک ٔیە. ئێّەظ  ٔێٛ ٘ۆصەکبٔەٚە ثۆ ضەر کێٛەکەصەیبْ گٛت، ٌە
جٛٚٔی ئەَ ِغبرە ەٚاْ تەٚاٚ ٚاثٛٚ، ٌٛٚڕەکبْ صرٚضتضا ٚ ٚتەی ئ٘ەٚڵّبٔ

 صەگێڕٔەٚە ثۆ صەٚرەی رۆضتەَ. 
 ٘بتٛٚ، زۆر ٌەٚە صەچێ ٘ۆصەی ثٕەٚەەکبٔی کێٛەکەٚە یٌە کۆٔضا ٌە کبٔی

ٌە ٘بٚڕێ  غک ٚ ثێ ئبٚە، ئێّە پرضیبرِبْعەِجبراٚ ثٛٚثێت، ثەاڵَ ئێطتب ٚ
« ٌەٚ صەٚرٚثەرە غٛێٕێکی صیکە ٚەک ئێرە ٘ەیە؟ ئبسۆ»ەکبّٔبْ کرص، ٌٛٚڕ٘

ٚٔضی ضەر صٔیە، ثەاڵَ ٌە چیبکبٔی کبراْ، ٌەئەٚاْ گٛتیبْ ٌەَ ٔسیکبٔە 
چبٚ صەٚرٚثەری سۆی ثەرزترە، غٛێٕێکە ە ٌەکێٛێکی ثچٛٚک جێیەک ٘ەی

ٚێٕضەرێ ئەغکەٚت ٚ ِغبر صز، ٌەٚێٛە ضەرچبٚە صەگرێت. ٌە ئبٚی رٚٚثبری
٘ەیە. زۆر ٌەٚە صەچێ ٘ەر ئەٚ کێٛە ثێت ٌە صزفٌٛەٚە صیبرە. رٚٚثبری 

ٛأەی بْ صەیبٔگٛت، ٌەٚ کێٌٛٚڕ٘کبرْٚ ئێرأی گەي ثە کبرْٚ ٔبٚی صەثەْ. 
چْٛٚ صەثێ، ثەاڵَ صەر ضایە، ٌە ٚەرزی زضتبٔضاصزفٌٌٛە ٔێٛاْ سٛڕەِبٚا ٚ 

ەٚە. ٌەٚ ٚەرزەصا، ئەَ کێٛ چۆِەکبْ صەیجەضتێ ٚ ثەفری ئەٚێ زٚٚ صەتبٚێت
پڕْ ٌە ٚرچ ٚ ثەٚر ٚ ثەراز ٚ ثسٔەکێٛی ٚ گٛرگ ٚ چەلەڵ ٚ   ٚ غبسبٔٗ
 ەکەْ.کەرٚێػک، سەڵکی ٔبٚچەکەظ راٚیبْ صڕێٛی ٚ 

ثبظ ضەیری ضەِب ٚ  وی یٗ ٖٚگەڕأەٚەِبْ ٌە ِغبرەکبْ، ِبصٚای 
ضیمبی ئەٚاْ صە٘ۆڵ ٚ زٚڕٔب ٚ ّبْ کرص. ضبز ٚ ِۆیٕی ٌٛٚڕەکبٔ٘ەڵپەڕ

ٔبٔی کۆْ صەچێ، ەڕکێی ئەٚاْ ٘ەر ٌە ضەِبکرصٔی یۆصٚٚزەٌە ثٛٚ، ٘ەڵپ
چۀض کەضێک صەضتی یەکضی صەگرْ ٚ ثە غێٛەی ثبزٔەیی ٘ەڵضەپەڕْ. صٚٚ 
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ضەرەتب ٘ێٛر ٚ رصْ صەثٓ، ە ثە صەضت سەریکی ضەِبکی صەضڕکەض
گەڵ چڕێ ٚ ئەٚأیع ٌە یی صەکەْ. کەضێک گۆرأی صٖسۆ، صٚاتر گػتٌەضەرە

٘ەڵپەڕکێکەصا جبرێک ٘ەڵضەترٚغکێٓ ٚ صیطبْ ٘ەڵضەضتٕەٚە. ثەصۀگێک 
صەگٛڕێٕٓ ٌە غێٛەی پبڵەٚأبٔی ِەیضأی غەڕ. سۆر رٚٚی ٌە ئبٚاثْٛٚ کرص 

ی ٚ ٛەتی سۆٚ رٚٚی کرصە چبصر ٚ سێ ضەکە ثەضەرصا٘بت. ٘ەر ٚ غەٚ
تەست پبڵی ٌێضایەٚە، تۀیب ئەٚ کەضبٔە ِبثْٛٚ کە ٘ەڵپەڕکێیبْ صەکرص ٌەصەَ 

 رگبکبْ کێػک چی ئێّەثْٛٚ.ٖ ص
صەترضبْ  ەکبْ ٌەٚەٌٛٚڕ٘غەٚەِبْ ثە گٛڕە ٚ ٘ەراٚە تێپەڕأض،  ئەٚ

ثەیبٔی ئبٚریبْ کرصەٚە ٚ  ٔیٛەغەٚ ثەضەرِبٔضا ثضەْ ٚ تباڵّٔبْ ثکەْ، ٘ەتب
 گٛتیٓ. یبْ ثۆٚ ِمبِ گۆرأی ڕیٚثە زِبٔی ٌٛ

ضەرەتبی ضپتبِجەر ثە ڕێگبی کێٛەکبٔضا، ٘بتیٕە صۆڵی صاصاٚا، ٌەٚ غیٛەصا 
ئبٚێک ثەئبضتەَ ِبرە صەکبت. ٌە غٛێٕێک ثٕکەی ضەرثبزیّبْ چبٚپێکەٚت، 

ر غەڕێک ئبِبصە کرصثێت. ٔەستێک ضەرت ٌەٚە صەچٛٚ ٌەَ غٛێٕەصا سۆیبْ ثۆ
کەٚە، ئەَ غٛێٕە ثە غۆراٚ ٔبٚصێرە.  بٌٖٚە صۆڵەکە، ثە ثۆٔەی ئبٚی کبٔی

ڕێگبی ضەر ئەَ کێٛأە تب صەگبتە سٛڕەِبٚا، پێی صەڵێٓ پی پی. ٌە صەضتە 
کێٛأەی ٌە ٔێٛاْ کێٛە کٛرص راضتەٚە، چیبی تبڤگە ضەرٔجت راصەکێػێ، ئەٚ 

ئەَ کەي ٚ «. ٘ەغتب ال»ەڵێٓ ٘ەغتب پبڵٛٚ ٚ پی پیضا٘ەڵکەٚتٛٚە، پێیبْ ص
ییەکبْ ٚ کٛرصەٚە تبکٛ چیبی پی پی، پێیضا ٘بتیٓ، ٘ەٚراز ثبضکبٔەی ٌە کێٛە
پی ِٛٚت ثٛٚ. ٌە الی ثبکٛری چیبی پی زۆر الپێی ٚ ٘ەڵە ٔػێٛی یەکی صی

جٛأی صیبرْ. ٘ەرٚە٘ب  ثە یەٚە، صەغتی سٛڕەِبٚا ٌەگەڵ غبری سٛڕەِبٚا
سٛڕەِبٚا، چٛار فرضەر ڕێگبیە. ضەر ثەرەٚ سٛاری ٌە  تبٌەٚێػەٚە،

 ضەعبت ٚ ٔیٛێکە. ٌە غبٔی چەپ، ٌە پی پی، تبکٛ صاٚێٕی صٚٚٔضٔی چیبی
، صەچێتە زۆزأی ٘ۆزی صیٕبرٚەْ،  یٗ ٔێٛاْ صٚٚ کێٛصا غیٛێکی تەضک ٘ٗ

 ٔیٛەی ئەَ ٘ۆزەظ ٌە ٔسیک سٛڕەِبٚا، ٔیػتەجێٓ.
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 دەشتی خوڕەهاوا

رێتەٚە. یەکیبْ ٌە الی غتی سٛڕەِبٚا ثە صٚٚ غیٛ ٚ صۆڵضا یەک صەگٖ ص
راٚە ثە کڕە گب. ٚا رٚٚ صەکبتە ثبغٛٚری ڕۆژ٘ەاڵت، ٔبضثبکٛری ڕۆژئب

رەٚە صەچێتە ثبکٛر، پێی صەڵێٓ صۆڵی سٛڕەِبٚا. ٚئەٚیضیکە ٌە غبٔی ثبغٛ
ثبرێک تێ ٌێرەٚە رٚٚ ٚا ٌە کۆغی ئەَ صۆڵضا ٘ەڵکەٚتٛٚە،غبری سٛڕەِب

ریٕی صۆڵی ەصا ٚ صەچێتە ضەر غیٛی کڕەگب، ثەصەپەڕێت ٌە غٛێٕی سۆی الص
فرضەر ٚ ٔیٛێکە. صٚای ٘بتٕە سٛارێی ٌە کێٛەکە،  ثٗ ٔسیکی غبر، سٛڕەِبٚا تب

تب صەگەیٕە کبٌٚە صێ، ٌەٚێ  ٚاڵیی ئەَ غیٛە، ضێ چبرەکە ضبعبتە،ٛتبکٛ ل
ە، ەصەیٓ. سەڵکی ئەَ گٛٔضە چٛارِبڵیبْ ٘ەثٛٚ. ثە ثۆٔەی ئبٚصاغتٕەٚپػٛٚص

 ٌە تۀیػت ئەَ جۆگە ئبٚأە، چۀض چبِٚبْ ثە چۀض جۆگە ئبٚ کەٚت،
ٛەکبْ صیّۀێکی صارێکیبْ چەلبٔضٚٚە، ٌە غبٔی ثبکٛرەٚە تب صۆڵی کڕەگب، کێ

ئەَ کێٛ ٚ غبسە رٚٚت ٚ ثێضارە. کێٛەکبٔی صەٚرٚثەری  صیکەیبْ ٘ەیە،
سٛڕەِبٚا ٌێڕەٚاری ٔیە. ثەاڵَ ٌە صۆڵی سٛڕەِبٚا، ٌە تۀیػت رٚٚثبرەکە، 

ڕەگب، ٌە زۆر ثبر ٚ ثبسبتێکی صڵگیرە. ٘ەر ٘ەِٛی صاری ِیٛەیە. ٌە صۆڵی ک
غٛێٓ، صار ٚ ثٕچک ثەرچبٚ صەکەٚێت. ٌە صەضتە چەپی ئەَ صۆڵە صا ٌە 

 رەٚە ڕێگبیەک ٘ەیە، ثۆٚثەرزایی کێٛە ضپی، ٔیػبٔەیەک ٘ەیە، ٌە الی ثبغٛ
جبصەی سٛڕەِبٚا صەچێتەٚە  ٚغی ثبکٛری چیب چەرِٛڕێجٛاراْ. ٌە ثە

ەی کرِبغبْ، کرِبغبْ. ٌە ثبغٛٚری ئەَ کێٛەٚە، ڕۀگە ثچێتەٚە ضەر جبص
ثەاڵَ ڕێگبیەکی پڕ زەدّەتە، ِەٚصای ڕێگبکە ٌە غٛێٕی دەضبٔەٚە تب صۆڵی 
سٛڕەِبٚا، پۀجب سٌٛکّبْ پێچٛٚ. ٌە ٔێٛەراضتی ئەَ صۆڵەٚە، گرصێکی جیبٚاز 
٘ەیە، ٌێرەٚە ثبسەکبٔی سٛڕەِبٚا صەضت پێضەکبت. ثەغێک ٌە غبری ٚێرأی 

سػتی ضٛٚر، ثیطت ٚ پێٕج ئەَ ٔبٚچەیە صیبرە. ٌێرە ِٕبرەیەک ٘ەیە ٌە 
زەرع ثباڵی ثەرزە. ئەَ غٛێٕە زۆر ثەریٕە، ٔیػبٔەی غبرەکۆٔی پێٛە صیبرە. 
ٌە ٔسیک ئەَ ِغبرەظ، ثەرصێکی کەڵەگەت ٘ەیە پێٕج زەرعە ٚ ٘ەر الیەکی 
صٚٚزەرع ٚ ٔیٛە. ئەِەظ سەتی کٛفی ٌەضەر ٔٛٚضراٚە ٚ جێ پۀجەی 

ەیە، غەظ صێری ٌەضەر ِرۆڤی پێٛەصیبرە. ئەٚ ثەغەی رٚٚی ٌە ڕێگبک
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ٌەضەر  ٔٛٚضراٚە. ئەٚ ثەرەی صیکەغی ٘ەر ثەَ غێٛەیە چٛار صێری
ە یی ئەٚەی زۆر کەٚٔبرایە، سٛێٕضٔەٚەی ٘بضبْ ٔی٘ەڵکۀضراٚە، ثەاڵَ ثە ٘ۆ

ڕۀگە. زۆرجبر ضا ڕۆچٛٚە. ئەَ ثەرصە تەٚاٚ گۀّگەز ثە زەٚی ٚ ٔبزأی چۀض
ەَ ثەرصە زۆرتر صەچێتەٚە ضەر ثەرصەکە تەڵەزِی ٌێ ٘ەڵضەثێ ٚ صەٚەرێت. ئ

 ثەرصە ئەضتێ. ٌەَ لەاڵیەٚە ثە ضەعبت ٚ ٔیٛێک گەیػتیٕە پرصی سٛڕەِبٚا.
 ٛۀض ٚ تبیەفەیتەکبٔی صاراة تٛغّبڵ، ٘ۆزی صیرەکجٍٛە کێٛ، ثە پێی ٚ

 جێٓ، ثەَ غێٛەی سٛارەٚەیە:بٔەی ٌە جٍٛە کێٛ، ٔیػتەٌٛٚڕ٘ئەٚ 
ضیٍە ضیٍە،  ە، ضێیەَ:صٚٚەَ: عبٍِ« ضەر گرصاْ»ثباڵ گریٛە  یەک:

 سٛڕەِبٚا. چٛارەَ: صٌفبْ، پێٕجەَ:
 ٘ۆزی ثباڵگریٛە ثەَ غێٛەی سٛارەٚە صاثەظ کراٚە:

ٔض، چٛار: ضبکی، پێٕج: ثبجەاڵٚە ک: صرەک ٚۀض، صٚٚ: پیراٚۀض، ضێ:یە
ی ِبِبضبرَ(، ضبرَ )تبیەفەپبپی، غەظ: جٛصکی، دەٚت: رەغٕب، ٘ەغت: ِبِب

 ە.ِەلیّ ٔۆ: ِەکبْ عەٌی، صە:
 ٚۀض ٚ تبیەفەی ثبجەاڵٚۀضْ.ٔبٚصاری ٔبٚچەکە، تبیەفەی پەرأە٘ۆزی 

 سێڵی عبٍِە ئبٚا صەثەظ کراْٚ:
چەگٕی، کۆغکی، فەراظ، زیەصار، کەِبڵٛۀض، زارٚٔی، پردیتبت، غیراٚۀض، 

 ئبِرە، کەرەِٙی، ٘ێطتر چی، کٛرص ئەڵّبضی، دەضەْ، کٛصری، ضیکب ٚۀض.
ی ثۆ ٔٛٚضیٓ ٔبثٓ، غەضت تبیەفەْ، ٘ۆزی ٌٛٚڕەکبْ ثەگػتی، ئەٚأە

 ثبٔگٓ.ثۆ صەضت ٚەغبٔضْ ثە ٔێٛ ٌەٚ ٔێٛەصا تبیەفەی چەگٕی
 فبٔەصا ثەظ کراْٚ:سێڵی ضیٍە ضیٍە ثەضەر ئەَ تبی

 ٚۀض.یەکەَ، دٕەٚۀض، صٚٚەَ، ترکەغٛۀض، ضێیەَ:کۆڵە
ضیٍە ضیٍە ٚ صٌفبْ، صٚژِٕی  گریٛە ٚ عبٍِە ٌەگەڵ تیرەکبٔیسێڵی ثباڵ
صا، ٌە ٚرەی صەضەاڵتی ِذەِەص عەٌی ِیرزاٌە صە یەکضیٓ، ثبٚەکٛغتەی

ەٚەی ڕێگە چبرە ٚ پرش ٚ طتبْ، تٛغّبڵەکبٔی جٍٛەکێٛ، ثۆ صۆزیٌٕٛٚڕ٘
ٚ پێػگرتٓ ٌە سٛێٓ ڕغتٓ، ثبٔگ صەکۀە الی  ِٚەتدکٛ ٔضی ٖٚ رژٖ ثٗ

ڕاْ ٌەٚێ صەثٓ، غبزاصە، ضەثبرەت ثە تٛغّباڵٔی سێڵی ٚسۆیبْ، ٚەستێ ٌٛ
ۀٛێٕێ ٚ ٚەالی ضەرٚٚی ۀبِەکی ڕێسی زۆرتر صریٛە ثە پثباڵگ
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ژٚٚرەکەیبْ صەسبت. ٌەثەر ئەٚەی ئەَ سێڵە ٌە ئەٚأی صیکە ٔبٚ ثەصەرەٚەتر 
بْ ثۆ صاصۀێت. ضەرۆک ٘ۆزأی صەٚرٚثەر ثْٛٚ، غبزاصە ڕێسی تبیجەتی

ثە سێڵی ثباڵگرٚە،  ر ٘جٗ ٚەستێ ئەَ ڕێسٚ ٌٛتف ٚ دٛرِەتە صەثیٕٓ، صٖ
 ٚری فەرِٛٚ، ٌە ٘ەرصٚٚەرا، ئەٚضب، غبزاصە صەضتٛٚیبٔە گٛڕە ٚ ٘ٚکرص

 رگبی ٘ۆصەکە ثکۀەٚە، ضەرۆک ٘ۆزاْ تێکڕا چٛٚٔە ژٚٚرێ. ٖ الٚە ص
ثڕٚأە ٘ەٚاری ٘ۆزی ثباڵگریٛە: تبِیٓ، چیب کٛرصە، کبثکۆْ، غەڕیر، 

 تبڤگە، جّبٔکبڵ، ٘ەغتب ال، ثێجەرگ، تەستی ضبعض، کۆش، چەَ ٘ۀبر.
َ غێٛەیەْ: ئبٚە ضبرص، عەلریٕە، لەاڵی ٘بٚیٕەٚاری سێڵی جٛصکی ثە

 ٔەضیر، چً گٛڵ، چەِیػک، ٌۀکبْ، ریذبْ، غەراڵ، ضەر ضۀگ.
 ژیٕگەی سێڵی راغٕۆ، تبیجەتە ثە غٛێٕێک ثۀبٚی تەئی.

٘ەٚاری تیرەی پبپی: ضٛٚراَ، ٌیبٌیبرە، پەغُ، چٕبرکەي، ئەِەظ ٘بٚیٕە
 ِبًِ، زٌیب. کرێت، ترِی ئەٚ، ٌیری، ئبصی، ئەزٔب، ئبثطتبْ، کبضْٛ،

ەثبة، ٌەثەغی ثبکٛری ٚۀض ٚ ثبج الٚۀض: کەڵ٘بٚیٕە٘ەٚاری تیرەی پرأە
 ڕضتبٔە.ٚٔبٚثبٔگی ٌٌٛە سٛڕەِبٚایە، ٘ەٚارێکی ثە

ٚای کەڵەثبثضا ثبغتریٓ ژیٕگەی سێڵی ضیٍە ضیٍەی ئەٌەغتەر، ئەِەظ ثە ص
 طتبٔضا.ٌٛٚڕ٘ٔێٛ ٘ەٚارەکبٔی ٘ەٚارە ٌە

 ەڵێٓ ٘بٚە.غٛێٕی ژیبٔی تیرەی صٌفبْ پێی ص
 جێی کرێکبرەکبْ پێی صەڵێٓ، ِیػٕبْ.

غٛێٕی ژیبٔی سێڵی عبٍِە، پێی صەڵێٓ، ٚەٌُ. ئەَ تیرەیە، ٌەگەڵ تبیەفەی 
 .بْ، ٌۀێٛاْ، کەڵەثبة ٚ ئەٌەغتەرصا ٔیػتەجێی ٚ صراٚضێٓچگٕی ٚ ِیػٕ

ئبرأی ٘ۆزی ِەفطٍە، ٌەگەڵ ژیٕگەی ئبرأی سێڵی ثباڵگریٛە ثەَ 
 کڕکی، ٘ۀبر یەک، لیالٚ، رەزا.غێٛەیەْ: ِیبٌٓ چیب، 

غٛێٕی دبٚأەٚەی تبیەفەی جٛصک، تەستە چیٓ ٚ ژیٕگەی تبیەفەی 
 رەغٕۆ، پیرەِبرە.

ضەر صٚٔضی کێٛەکبٔی سٛڕەِبٚا، ٌە غبٔی چەپ تبیەفەی ضبکی ٌە
رٚٚثبری لیالٚ ٚ صەضتە راضتی صرک ٚەْ صاِەزراْٚ، زۆزأی ئەٚاْ ثەَ 

 غێٛەی سٛارەٚەیە:
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 پرصی گبِێػبْ، کً کً ٚغٛ، چبڵە کً ضەرۀگ.  ضەص ِەرا، جبصر،
ژیٕگەی تبیەفەی صٌفبْ: تەردبْ، رٚٚثبر، ئێسکۆ، کێٛ صەغت، عەٌی ٚ 

 ٚیی تێِٚٛعتەِەص، ئبراْ ٚ زۆزأیبْ ٔیە، ٘ەر جێیەکیبْ پێشۆظ ثێت ر
ئەٚأەظ «. تٛغّبڵ»شب، صەڵێٓ ڕەکبْ ثە ضەرۆک ٚ کٛێٚصەکەْ. ٌٛ

ثێت ٚ  ئەٚ کەضەظ ٘ەڵگری ئەَ ٔبٚە اضتی تبیەفەی سۆیبٔٓ، صەثێصەِڕ
ٛغّباڵٔە تۀیب صەضەاڵتی کەضێک ٌەٚ ت ٔیػبٔەی سۆی سەضبر ٔەکبت. ٘ەر

 ی ٘ەیە. ٘ەر ٚەک سبْ ٚ لٛڵەِیراْ.٘ۆزی سۆ
ڕەکبٔی پػتکۆ ٚ پێػکۆ، ثە ٚ٘ەر ٚەک صاراة سبٔی تٛغّبڵ صەیگٛت: ٌٛ

ٔی کٛڕی ضٌٛێّبْ سب» سبْیی فەیٍی صێٕە ئەژِبر، ثەاڵَ جبٔگیرگػت
، کە جێگری ثبثی ثٛٚ، صەیگٛت، تۀیب ثە «ی ئەرِۀیضە٘بِٛصەٌٚە

ڕەکبٔی پػت چیب صەڵێٓ فەیٍی. غبزاصە ئەرصەغیر ِیرزا، ِبِی سبٚەْ ٌٚٛ
 غکۆ غبی ئێراْ، ئەِە صەضەٌّێٕێت.

 
 لە خوڕەهاوا تا بروجێرد

ٌە صۆڵی صەپیر تب کەڵەثبة، سٛڕەِبٚی کٛێطتبٔی غٛێٕی صەضەاڵتی 
ٕػیٓ ٚ سٛزضتبْ، َ صەغتەکبٔی صەضەاڵتی ثەغی عەرەثثەاڵ ضٌٛێیّبْ سبٔە.

 کێٛ ٚ چیبی ٔیەٚە ٚ ضبکە صەغتە.
ئەرصەغیر ِیرزا ٘ەر ثۀبٚ صەضەاڵتضار ثٛٚ، ثەاڵَ صەضەاڵت تۀیب ثە 

ٛٚغی ئبژەڵێک ٘بتیٓ، ثە صەضت ضٌٛێّبْ سبٔەٚە ثٛٚ. ئێّە ٌە سٛڕەِبٚا ت
ٚ. ِٛٚی ٌەغی ٚەک ِٛٚی صەچٛ ڕەظ، ئەَ گیبٔضارە زۆر ٌە پػیٍۀبٚی گٛێ

کێٛی ٚایە، گٛێچکەکبٔی ڕەظ ٚ صرێژْ، ٔەستێکیع تیطکٕە، صەِی ثسٔە
گەٚرەیە ٚ ٚەک ڕێٛی کٍکی تٛٚکٕە، ثەَ جۆرەی ئێّە ثیطتّبْ، صەڵێٓ ٌە 

ٍەثەرەظ، ٚری غەِضا صەضٛٚڕێتەٚە، ئەَ گیبٔغێٛەی پەپٌٛٚە، کە ثەصە
چیر صەثیٕێت، ێەٚە ٔ٘ەِیػە ٌە صەٚری غێر صەسٌٛێتەٚە، ٚەستێک ٌە صٚٚر
ی پبغبی صارضتبْ ٖ زۆر ثە ئبراِی غێر ٌە سەٚ ٘ەڵضەضتێٕێت، ٌە ثەرِبٚ

سۆیی تێر صەکبت. کبتێک ئەٚ گیبٔضارە صەرصەکەٚێت، غێر ٌە پػتەٚە ئبِبصە 
کەکبٔی چیر ٌە صاٚ کەٚت ثە چٕگی ٍِی صەگرێ ٚ ثە ٔیٕۆێکە ٔ صەثێت. ٘ەر



 64 

ثە چبٚی سۆِبْ صیتّبْ ئەٚ ێّە ەِژێت. ئکٛٔی تێ صەکبت ٚ سٛێٕەکەی ص
ثەَ غێٛەیە  بٔضارە ِریػکێکی گرت ٚ سٛێٕەکەی ِژی، پێع ئەٚیع ٘ەرگ

ِەڕێکی کٛغتجٛٚ، سٛێٕەکەی سٛارصثۆٚە. ئەَ ئبژەڵە ثە صیّەْ زۆر جٛأە. 
ەی ثبضّبْ ثەاڵَ ثێجگە ٌەٚ غتبٔ ە تبیجەت چبٚەکبٔی ضەرٔج راکێػە،ث

جەزی ئەَ ە، جٛٚڵە ٚ سۆغژ ٚ صڕٔضە ٚ ٔەترضّکرصْ، گیبٔضارێکی سٛێٕ
ٚرەیی ثیگرْ، ئبژەڵە، ٚەک ٘ەٚرە ثریطکە کتٛپڕە، ئەگەر ثیبْ ٘ەٚێ، ثە گە

ثباڵی زۆرتر ٌە چبرەکێکی ئەرغیٕە ٚ صرێژیەکەی  ئەٚە زۆر ٔەگٛٔجبٚە،
ۆر ثچٛٚک ثٛٚ. ٌەٚەظ ٔیٛەی ئەرغیٕێکە. ئەٚ گیبٔضارەی ئێّە ثیٕیّبْ ز

، ٌە چیبکبٔی ئەَ گیبٔضارە ٌەگەڵ غێری چەلەڵێک صەثێت.  ٔضازٖ گەٚرەتر ثەئٗ
 صا صەژیٓ.ٌٛٚڕضتبْ ٚ سٛڕەِبٚا

ێ صڕ٘ەیە، ٌە ٚەرزی ٘بٚیٕضا ئبٚی ئەٚسیک سٛڕەِبٚا صٚٚ ئبٌٚە ٔ
.  ٖٚٗ یٕبْ ئەَ ضە٘ۆڵە صەثۀەٚە ثۆ سٛارصٔئەیجەضتێ. سەڵکی سٛڕەِبٚا ٘بٚا

 ە ضەرەتبی صڵیٚٚی سٛڕەِبٚا، ٌصە٘ەزار ٌەغکر ٌە غبٔی ثبغٛٚر ڕٚٚثەڕ
صزفٌٛەٚە، ٌە غٛێٕێکی ثبظ ٘ۆرصٚٚیبْ ٘ەڵضاٚە. ٔیٛەی  کڕەگب، ثەصەَ ڕێگبی

ٌەغکرەکە ٌە صەضتی راضت، ٌە ٔسیک ڕەز ٚ ثبر ٚ رٚٚثبرە، ٔیٛەکەی 
اضتی بٔی کێٛەکبْ صاِەزراْٚ. ٌە ٔێٛەڕصیکەغی ٌە صەضتی چەپ، ٌە غ
ثبٔگ اڵیەکی ثۀبٚ ەر صٚٔضی کێٛەکە، لٗ٘ۆرصٚٚەکە کێٛێک ٘ەیە ٚ ٌە ض

ضبزکراٚە ٚ جێیەکی ثبغە. غٛٚرە ٚ صیٛار ٚ ثٛرج ٚ لەاڵکە ثەگەغتی ٌە 
. ٌە ٔێٛەراضتی لەاڵکەصا کبٌٚە کۆٔێک ٘ەیە. ثێجگە ٌە  ضٛٚری صێریٕٗسػتی 

ە. ثەغێکی ٌەغکرەکە، یصٚٚ عەراثە تۆپ، تۆپشبٔەیەکی تبیجەت ٌەٚ لەاڵیەصا ٔی
ٚێکی کۆْ ٌەٚێضا ٘ێسێکٓ ٌەٚ لەاڵیەصا ٚەک ضەرثبزسبٔە صاِەزراْٚ. گەرِب

ٌە ٘ۆصەکبٔی  ص غب، ٘ۆزی چگٕی ٚێرأیبْ کرصٚٚە،٘ەیە صٚای ِرصٔی ِذەِە
ئەٚ لەاڵیەصا ٔەسع ٚ ٔیگبری کۆْ صەثیٕضرێ ٚ گٛرزی زەِبْ تێکی صاٚە. 

ەش ٌە تبیەفەی ڕەکبْ تێیضا صەضت ثەضەر ثْٛٚ، ٔۆ کٌٚەٚ زیٕضأەی ٌٛ
ثە سٛێٕضا چٛٚ ثٛٚ.  ئەَ ٔۆ کەضە صٚٚیبْ صەضتییبْ چگٕی رایبْ کرصثٛٚ.

ی ش. ثە ٚتەیەکیبْ ٌە غەڕصا یبزصە کەضی کٛغتجٛٚ، ئەٚیضیکەظ چٛار کە
 اڵییٓ.بْ ٚ زۆریٕەی سێڵی عبٍِە، عەٌی ئەجبٔگیر، سێڵی صٌف
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ٚتٓ، سٛڕەِبٚاِبْ ٌە غەغی ِبٔگی ضپتەِجەر، ضەعبتێک پێع تبٚ کە
ا ثٛٚ، فرضەر ٌە صەرەٚەی غبر، ئەرصەغیر ِیرزا صاِەزر ثەجێ ٘ێػت. ٔیٛ

سێٛەت ٚ  ەرصأێکی غبثکەیٓ، ٌە غٛێٕێکی صڵگیرصائێّەظ ثە ثبغّبْ زأی ض
صا، ەکبْ پڕژ ٚ ثاڵٚ ثە صەٚری غبزاصەثبزچبصری غبزاصەیبْ ٘ەڵضاثٛٚ، ضەر

پب ئباڵیەکی ضٛٚر ٛکرصەی ضبْ ٘ەڵضاثٛٚ، ٌە ٔسیک سێٛەتی ضەرچبصری
یکبڵ، ثە ِٛزٚپی ٚی چبصری سبٚەْ غکۆ، گررگب صٖصەغەکبیەٚە. ٌە ثەر 
 ٘بتٕیبْ کرصیٓ. ِٛزیکی سۆیبْ ثە سێر

ضەفەرەی غبزاصەیبْ ثەَ جۆرە ثۆ ثبش کرصیٓ. ٘ەٚاڵ ثەر  ی ئەٚ٘ۆ
ۀگرەی کرصثٛٚ، ثۆ ِبٔگێک ٌەٚەپێع ٌە تبرأەٚە ئیػتیبی ٔبٚچەی ِ

الیەْ صەٚڵەتەٚە ٔٛٚضراٚەی صەثرص، ٌە ِبڵی زەیٕەي عبثضیٓ ضەردەصصار ٌە
ەکبت. دەضەْ سبْ، ٔض، صەیگری ٚ رٚٚتی صڵی پەرأەٚەسبْ، ضەرۆکی سێ

سبْ، ٚی ئەٚ عبثضیٓ یەتی زەیٕەٌثرازای زەیٕەڵعبثضیٓ، ثەر ٌە ضەرۆکب
ثەری ثرٚجێرص، ٔبضراثٛٚ. ثرص، ٚەک صزێکی ٔبٚصاری صەٚرٚ صٖ ڕێٖٛ ٘ۆزەی ثٗ

ەٚ کبتەصا کە ضٌٛێّبْ سبْ ثە صٚای ٌە صٔیب صەرچٛٚٔی ِذەِەص غبصا، ٌ
رکەی ٌە تبرأەٚە صەچێتە صزفٛي، ٌە صۆڵی صەٌٚە ٌەگەڵ ٌەغکضە٘بِٛ

ضەصا. ٌەٚ ڵضێٓ سبْ چبصر ٘ەٛکەڵەثبثضا، ٌە ٔسیک سەیّە ٚ سرگبی سێڵی د
ضێٓ ٛەزأێ ٚ دەٌعبثضیٓ سبْ، ئەٚ صەرفەتە ثەثبظ ص٘ەي ٚ صەرفەتەصا، زەیٕ

سبٔی ثرای ٘ەڵضەفریٛەێٕێت ٚ صەیضاتە صەضت ضٌٛێّبْ سبْ، ضٌٛێّبْ سبْ 
ی صەکەْ ٚ «ٔەضك»أەی تبرأی صەکبت، ٌە تبراْ ٌەگەڵ صەضتەیەک رەٚ

سۆ ٌٛٚت ٚ گٛێی صەثڕْ. کٛڕەکبٔی دٛضێٓ سبْ راصەکەْ ٚ ٌە کیبکبٔضا 
ثە ٔیبزی کٛغتٓ ثەضەر  ەلۆزٔەٚە ٚ غەٚێصەغبرٔەٚە. ئەٚأیع ئەَ ٘ەٌە ص

فریبی سۆی کەٚت َ ٚەستێ ثەَ دەیص ٚ ثەضەی زأی ەصەْ. ثەاڵِبِیبٔضا ص
 َ صارٚ ٔەصاری ئەٚی ٌەگەڵ سۆی ثرص.ٚ ثۆیی صەرچٛٚ، ثەاڵ

یٓ صا، پێٕج ضەص کەش عبثضٚڕأەی ٘ێرظ صەکۀە ضەر زەیٕەٌئەٚ ٌٛ
زەیٕەڵ عبثضیٓ ثٛٚە. ٌە  ەغە ثە صەضتەش ضّبیً سبْ، ثرازایثْٛٚ. ئەَ کبڕ

زەیٕەي ی ئەٚەی ٌەالی ەصا، ٔبِەثەرەکەی صەٚڵەتیع، ثە٘ۆغەککبتی ٘ێر
ٌەگەڵ ئەٚەی ٘ەٚاڵەکە صەگبتە سٛڕەِبٚا، .  ٖٚ عبثضیٓ صەثێت، رٚٚتی صەکەٖ
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عەراصە تۆپ ثەرْ ٚ تۆڵە ٌە ضەرثبز ٚ صٚٚ  صەضتٛٚر صەصەْ دەٚت ضەص
ئەَ ضەفەرە صرێژە صەکێػێت، ثە ٘ۆی ئەٚەی غبزاصە ٚ جبراْ ثکۀەٚە. تبٚأ

ثە پێچەٚأەی یەکضی   ٚ ِەثەضتە یەک صۀگ ٔەثْٛٚ، ثگرٖثۆ ئە ضٕٛٚرٚاْ
ضەرثبز  ضەص غبزاصە ٔبچبر صەثێت تۆپێک ٚ ضێ صەجٛٚڵێٓ. تبٚای ٌێٙبت

بٔگیر، کٛڕی ضٌٛێّبْ جبراْ ثکەٚێت. جٚأٌەگەڵ سۆی ثجبت ٚ ٚەصٚٚیی تب
ەی غبزاصە ثکەٚێت ٚ ٘بٚکبری ثکبت، ەصا ڕەگەڵ ئەَ ٌەغکرسبْ، ثڕیبر ص

َ ٘ەڵّەتە تەلەی ٔێٛاْ غبزاصە ٚ جبٔگیر، صرێژە صەکێػێ ٚ ئەثەاڵَ صەِە
کرصٔضا، ئەرصەغیر ِیرزا، ثبضی سٛڕەِبٚا ٚ طەصٚاصەسبت. ٌە کبتی ل

 کرصَ. غٛغتەری ثۆ
ٚاتە گٛڵی ضپی. ئەِەظ  صەڵێٓ ثە زِبٔی ِٛضبیی غٛظ، ضۆزیػی پێ

ثەاڵَ ٚەک صەڵێٓ ئەَ ٔبٚە ثەغێٛەیەکی صیکە ثبضی  ٚە،ضا ٚا٘بتٌٛە تەٚرات
 کراٚە.

ی ئەٚەی غبرەکە ٌە ثە٘ۆ«. سبش»ضا غٛظ ثەِبٔبی ثبغە ٌە فبرضی کۆٔ
ظ ثٕیبت ٔراٚە، پێیبْ گٛتٛٚە غٛظ، ثەاڵَ ثۆیە ثە غبری ٕێکی ثبغٛێ
٘ەیە. صەڵێٓ غبری  ئەَ غبرە صیّۀی ثبغتری« غٛغتەر»تەر صەڵێٓ غٛغ

کرصٔی ٘ەر ٚەک ِریػک صەچێت، غٛغتەریع ٘ەرٚەک غٛظ غێٛەی ضبز
 دٛغتر صەچێت.

ٌە جبر ئەٚ غبرە ِبٚا، ئەَ ثۆچٛٚٔبٔە ٘ەیە: یەکەِضەثبرەت ثە سٛڕە
ە ضبز صەکرێت، ٌە صەٚرأی کۆٔضا ْٚ کەضێک ثۀبٚی سٛڕەَ غبالیە
ەریبچە یبْ گۆالٚ ثٛٚە. ٚەستێ گۆالٚەکە ٚغک صەثێت، غیٛ ٚ صۆڵێکی ص

 سۆظ صیّەْ صەرصەکەٚێت.
ٌە سٛڕەِبٚا تب ِۀسڵگبٚ چبصرەکبٔی ضّبیً سبْ، دەٚت کبتژِێرِبْ 

ثاڵٚ چبصر  ەکیڕەکبْ ثە غێٛەیٚەکبْ، ٌٛیپێچٛٚ. ٌەٚێ ٌە ٔسیکی چۆَ ٚ کبٔی
ڕاْ ٘ەٚاڵی ٘بتٕی غبزاصەیبْ ٘ەثٛٚ، ٌٚەثەرئەٚەی ٌٛ ٚ ڕەغّبڵیبْ ٘ەڵضاثٛٚ،

ڕەکبْ ٘ەٚاڵی ٚە ٔبضراٚەکەی سۆِبْ ٔبرص، تبکٛ ٌٛیثۆیە ٘بٚڕێ ئێرأی ٘ەر
ثسأٓ ئێّەظ ٌە ئەفطەراْ ٚ پٍە ثەرزأی  ٘بتٕی ئێّە راثگەیۀٓ، ثۆئەٚەی ٚا

 غبزاصەیٓ.
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تی  صری ضّبیً سبْ، پێػتر ثبضی ئبزایٗ٘ۀگبٚ صٚٚرتر ٌە چب ضەص
ٌە چیبکبْ ثٛٚ،  ئەٚ پیبٚەِبْ کرص، چبصرِبْ ٘ەڵضا. سبْ ٚجٛاِێری

ڕەکبْ ثە ٚکبری ٘ۆزەکەی ِیٛأضاریبْ ٌێکرصیٓ. کبتی ٔبْ سٛارصْ ٌٛکەضٛ
 صاثی سۆیبْ ٔبٔی ٔیٛەڕۆیبْ ثۆ ٘ێٕبیٓ، ٔبْ ٚ پۀیر ٚ صۆ.

ەتبیجەت ٌەگەڵ کٛڕەکبٔی ٌە ضّبیً سبْ ٌە کێٛەکبٔضا پۀبی گرتجٛٚ، ث
ثبضی چیبکبٔەٚە ثۆ صیضۀی ئێّە ٘بتٓ، چبِٚبْ ثە یەکضی کەٚت ٚ 

سبْ زٚڵُ زۆری ٌەڕاصە ثەصەرە، ِەرجی ئێرأی کرص ٚ گٛتی ضٌٛێّبْ ٘ەٌٛ
ٚثٛٚٔی صٚای تەٚا ٌە تبیەفەی ئێّە ِبڵیبت ضۀضٚٚە، ٘ەزار تّۀی ضەص

ٚ گەڕایەٚە ثۆ چیبکبْ.  صێرێکی ثۆ ئێّە صأبلطەکبٔی، ضّبیً سبْ چبٚە
ەکە صەترضب، صەیبٔگٛت ضّبیً سبْ ئەٚ ضبِبٔەی ٌە یزۆریع ٌە ضٛارە ئێرأی

 رٚەک صیبری ثیضا ثە غبزاصە ئەرصەغێ ِبِی ثە تباڵْ ثرصٚٚە، ثە تەِبیە
 ئەٚەی غبزاصەی سبٚەْ غکۆ ثە ٚەجەٚە ٌێی ثڕٚأێت. ِیرزا، ثۆ

صرەکبٔەٚە ثەرز ثۆٚە. چبثەیبٔی زٚٚ صۀگی غیٛەْ ٚ گریبٔی ژٔبْ ٌە 
ی ئەَ گریبٔە ئەٚەیە، ضّبیً سبْ کەضێکی ثە صیً گرتٛٚە ٚ ئێطتب ٚتیبْ ٘ۆ

ی ٚ ثە چۀض ضٛارێکەٚە کەٚتۆتە ئەٚیع ٘ەاڵتٛٚە، ضّبیً سبْ ثە سۆ
ٕەٚەی صیٍەکە جبرێ گرت غٛێٕی. ٌە صۆڵەکەصا ئۆغر ثەسێری ثە ئێّە گٛت: ثۆ

ٚۀضی یبْ ۆکی سێڵی صیرەک ّبیً سبْ گفتی ضەرکرصُٔ. ضسەریکی کێِٛبڵ
ٚ ثبجەالٚۀض، ٚۀض راضت کرصەٚە ٚ گٛتی تیرەی پەرأەصێرکۆٚۀض پػت 

ری یگیٓ، ثەاڵَ سسِبیەتیبْ ٘ەیە ٚ پػتگریٛە ٔ٘ەرچۀضە ٌە تیرەی ثباڵ
ٚ  ڕەکبٔی ئەٚێ، )پػتکۆ ٚ پێػکۆ( پػت چیبٚیەکضی صەکەْ. تەٚاٚی ٌٛ

ٔبٚە تۀیب ثۆ ٘ێٕبْ ٚ ثرصٔە ٌە اڵَ ئەَ ثەرچیب، ثە فەیٍی ٔبٚیبْ ٘ەیە، ثە
کراْٚ، سێڵی ِبکی ٚ ێرڕەکبٔی پػت چیب ثە صٚٚ صەضتە ٘بٚٚراٚێژصا. ٌٛ

ڵکی ئەدّەص سبْ ٚ دەیضەر سبْ صاِەزراْٚ. ٛکٛرصی. سێڵی ِبکی ٌە ِ
ٌە  ٚۀضسبْ صا ٔیػتەجێٓ. تیرەی پەرأە ڵکی عەٌیٛتیرەی کٛرصەکبْ ٌە ِ

رەٚە صەچٕە گەرِێٕێ. جبٔگیر صەیگٛت ٔسیکی ِۀگرە ٚ صزفٛي، ٌە ثەغی ثبکٛ
٘ەاڵت، ٘ەر یەک ٌە  ە ڕۆژسیک سٛڕەِبٚا، رٚٚصەکۀێڕەکبْ ٌە ٔٚٚەستێ ٌٛ

ەٚەی ٚەێٕە سێڵی ضبٚۀض، ثەر ٌ تیرەکبْ ثە رێگبیەکی تبیجەتضا صەڕٚات. ثۆ
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ٔض ٚەاڵتەٚە ٚەڕێ صەکەْٚ. سێڵی پەرأە٘ەثگۀە سٛڕەِبٚا ٌە ثەغی ڕۆژ
 گەڵ سەڵکەکە تٛٚغی غەڕەڕۆْ. زۆر جبریع ٌەسٛڕەِبٚاصا ص ٔێٛ غبریثە

لەٚغبیی سۆیبْ کەش  ٘ۆیِە لڕە صەثٓ. ٌە کبتی کۆچ ٚ کۆچجبرصا ثە ٖ ٚ ص
رص ٔبتٛأێ ٌە ٘ۆزی سۆی صاثجڕێت ٚ ثە تۀیب ثڕٚات. ٚەک ثبضیبْ صەک

. ئەٚ ئبٚەی ٌە لەاڵکەٚە صێتە سٛارێ کێٛەکبٔی سٛڕەِبٚا پڕە ٌە کبٔگبوبْ
ە ٚ ثە چبٚ صەثیٕضرێت. ِەتەٚە. جیٛەیەکی زۆری ٌێیٚصەچێتە ثبسەکبٔی دکٛ

ٚێٕە ٚ ە زۆر سبیغّی ئەٚ کبٔیۆلکبٔگبی لٛڕلۆغُ ٚ زێٛی زۆرە. لٛڕ
تەی ثکەْ صەیکۀە گٌٍٛەی چەکەکبٔی سۆیبْ. ٌە ٌٛٚڕەکبْ ثەثێ ئەٚەی پباڵٚ

 تەق تەلبٔە. ٌێرەظ صەثێ تۆپەصۆڵی کەڵەثبثەٚە ڕێگبیەکی ٔبسۆظ ٚ 
کۆڵ ثجٕە ضەر ثبضکەکە. ٌێرەٚە ثە ٘یچ کٍۆجێک  ضٛٚکەکبْ ثە غبْ ٚ

عەراثەی تۆپەکبْ صەرٔبچٓ. ٘بتٕە سٛارەٚە ضەرەتب ٌەضەر کێٛەکبْ زۆر 
زەدّەتە ٚ ضێ کبتژِێر صەکێػێت. ئەَ کێٛە ٌە ٔبٚچەکەصا ٌە چبٚ کێٛەکبٔی 
سٛڕەِبٚا ٚ ثرٚجێرص، ٌە تەٚاٚیبْ ثەرزترە. ضەرەتب زۆر ثەپبرێس ثە کێٛە 

ەٚتیٓ ٚ ثە صٚٚەَ کێٛصا ٘بتیٕەٚە سٛارێ. ٌە ضەر ئەَ کێٛە کەصا ٚەضەر ک
ثەرزە، ٌە کبتی ٔبْ سٛارصٔی ٔیٛەڕۆصا، ٌە ٚأەثٛٚ ضەرِبِبْ ثجێت. 

ٕە ٘ۆیەکەغی ئەٚە ثٛٚ زریبْ ثە تٛٚڕەیی ٘ەڵی کرصثٛٚ. ئێّە گەیػتی
کی تۀگەثەرصا، رێگبیەکی صیکە ٚ رٚٚثبرێک جێیەک ثە صەضتی چەپضا، ٌە صۆڵێ

ەصا. ثبریکە رێگبیەکە ٌە ص . ٌێرەٚە ڕێگبکە ثە صەضتە راضتضا الصەرکەٚت
ەغێت ثەَ ڕێگبیەصا ثچیٕە پێػێ. ٚەستێکیع ەثرێت. صتۀیػت چەِەکەٚە راص

ثێت ٘بِٛغۆ ثەٚێضا ٘بضبٔە. ئبٚی ئەَ رٚٚثبرە ٘ەر  رٚٚثبرەکە کەَ ئبٚ
ٚەک ئبٚی ئەٚ چۆِەی ٌە ڕێگبی غیراز صاٌکی ٚ کەِبرج صیتّبْ، رۀگی 

ٕە. ثەرصی ئەَ ٔبٚچەیە، ٌە صۆڵی سٛڕەِبٚا تب ِەٚصایەک صٚٚرتر، رۀگی غی
غیٕیبْ ٚەک  ِبْ ثیٕی غێٛەی تبٔێٛرێضا ثەرصێکی زۆرە. ٌە یسۆڵەِێػی

صیبر ثٛٚ ئەَ ثەرصأەظ ٌە کێٛەکەٚە  ثەرصەکبٔی ٔسیک سٛرەِبٚا ثٛٚ. ٚا
یػتیٕە ٘بتجێتٓ. ِەٚصای ئەَ ڕێگبیەِبْ ثە چبرەکە ضەعبتێک تێپەڕ کرص. گە

جێیەک پەڕیٕەٚە ٌە چۆِەکە زەدّەت ثٛٚ. ثەرصێکی زۆر ٌە چیبکەٚە 
ثٛٚیٓ ثە رێگبیەکی تۀگەثەرصا  بکەی ثەضتجٛٚ. ئێّەظ ٔبچبرثەرثجۆٚە ٚ ڕێگ
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ضەثْٛٚ. ٌە ضەیٓ. صٚٚ ٘ێطتر ثە چرکە چرک رەتصرێژە ثە رێگبی سۆِبْ ث
یٕە سبکی طتبْ صەچیٕە صەرێ ٚ صەگەٌٛٚڕ٘کۆتبیی ئەَ رێگبیەصا ٌە ثەغی 

ڕضتبْ ِٚەتی ٌٛٚڵکی دکٛٛثرٚجێرص. ٌە کۆتبیی ئەٚ رٚٚثبرەصا، ٌێرەٚە ِ
صەضت پێضەکبت. ٌێرەٚە چیبکبْ تەٚاٚ صەثٓ ٚ صۆڵی ثرٚجێرص صێتە پێػێ. 
ئەَ غٛێٕەظ پێی صەڵێٓ ضیالسۆر. ئەَ ڕێگبتۀگەثەرەی ثبضّبْ کرص، ثە 

یە ئێّە پێیضا ڕ ثۀبٚثبٔگە. صۆڵی ضیالسۆر ثبغتریٓ ڕێگبٚصۆڵی صزأی ٌٛ
٘بتیٓ. ئەَ ٔبٚچەیە کبٔی ٚ ئبٚی زۆرە ٚ صۆڵەکەظ ٌرفەی صێت. ثبٚەغی 
ئەَ غیٛ ٚ صۆڵە ثبر ٚ ثبسبتێکی جٛاْ ٚ صڵگیری تێضایە. صەٚری غبرەکەظ 

. ثبسبتە غبرەکەیبْ ٌە ئبِێس گرتجێت یی ثبسبتە. ٚەک ئەٚە ٚایە ئەٚٚ٘ەِٛ
 ری ٌەضەر ٔبٚە.اضتی غبرەکەیە ِۀضیٍی ثەفکێٛەی ٌە غبٔی ڕ ئەٚ

ترۆپکی ٌە ِبٔگی ژٚئیٕضا، ئیٕگٍیسەکبْ ثەَ رێیەصا ڕۆیػتْٛٚ، 
غبسەکبٔیع تەٚاٚی ثەفر گرتٛٚیەتی. ئێّەظ تۀیب کێٛێکّبْ صیت ثەژْ ٚ 

ڕضتبٔەٚە ڕێگبکە صەچێتە صەغتی ٚثباڵی ضپی پۆظ ثٛٚ. ٌە غبٔی ٌٛ
بسبتەی پێ ئەَ ث چۀض ثۀضاٚیبْ ٘ەڵجەضتٛٚە ٚرار چۆِەکە ٗ ثرٚجێرص. ٌە ل

 صەصێرْ. ٌە غٛێٕی دەضبٔەٚە تب غبری ثرٚجێرص دەٚت ضەعبت ِەٚصایە.
 

 لە بروجێردەوە بۆ گوڵپایەگاى 
چە ٚ دەضبر ٚ عەِبرات ٚ گٛٔضەکبٔی سٛڕەِبٚا ٚ ٌە ڕێگبی ضبریٕ

ٕێکی سۆظ سِٛەیٓ ٌە ثرٚجێرصەٚە صەچێتە گٛڵپبیەگبْ. ثرٚجێرص غٛێ
ٚ کبٔی ٚ ئبٚی تێضایە ئبٚەکەی ضبرص ە، چۀض یاڵٔیصیّۀە ٚ صەغتێکی ضەٚزە

ەصیٓ اضتی غبرەکەصا ٘ەڵکەٚتْٛٚ. جەالٌضٛٚکە، ئەَ کبٔیبٚأەظ ٌە ٔێٛەڕ
ِیرزا، ِبِی سبٚەْ غکۆیە ٚ  سبٍٔەرِیرزا، کٛڕە دەٚت ضباڵٔەکەی 

زاصەِبْ کرص، ِیرزا ەڤەرەیە. ٚەستێ ئێّە ضەرصأی ِیرصەضەاڵتضاری ئەَ ص
زاصە ثٛٚ، ٌە تۀیػت ئەٚ صأیػتجٛٚ، ی ِیرٌعبثضیٓ سبْ، ٚەزیر ٚ ٌەٌەزۀە

عرەکبٔی ثەر، غیعرێک ٌە غیثە غبگرصەکەی گٛت ثە ثۆٔەی ٘بتٕی ئێّەٚە ٌە
جٛٚە ٚ زِبٔی ٔبٚثراٚ ٌە دبجی تەرسبْ ٌە صایکدبفس ٚەسٛێٕێت. سبٔی 

جەصا چبیی ثۆ ٔبرصَ. زاصە ثە سٛاضی ثە جٛأی صەزأێت. صایکی ِیررٚٚ
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، ثەکێٛەکبٔی ٔە٘بٚۀض ٚٚێضا ٚ ثە الی ثبکٛرصا ڕێٛ غبرصا ٌٔضٛٚڕێکّبْ ثە
کەٚتیٓ، ٌەضەر ئەَ کێٛ ٚ غبسەٚە ٘بتٕە ٌەٚێػەٚە ثۆ ضەر کێٛەکبْ ٚەضەر

صەَ غبرەکەصا سأی تۆپشبٔەظ ثەثێ گرفتە. ٌەثەرسٛارەٚە زۆر ٘بضبٔە. راگٛێ
ثبسبتێک ٔیە، ڕێگبی چٛٚٔە ٔبٚ غبرەکە زۆر ثبغە. ٌە ضەر کێٛەکەٚە 

ی ثبکٛرەٚە ثبسێک صیبرە، صەٚری ثبغٛٚرصەڕٚأی، ثە الی ٚەستێ ٌە غبر 
کی تێضایە، ئەِەظ غیبٚی ثبسەکەظ کۆغکێ ،صیٛار ٚ غٛٚرەیە

 جٛٚٔە. ٔیػتەجێ
سڵ، ضێ کبتژِێر ٚ چً ٚ ٔٗ یەکەَ ِ ٌە ثرٚجێرصەٚە تب ضبریٓ چە، ٚەکٛ

ٚرصە ٚرصە  پێٕج سٌٛەک ڕێگبیە. ڕێگبکە ٚەستێ ٌە ثرٚجێرص، صەچێتە صەرێ،
یی سیس ٚ ٚاڵَ ٔػێٛی کەِترە، رێگبکەظ ٘ەِٛژٚٚر ٘ەڵضەکػێت، ثە ثەرەٚ

٘ەرٚەک ڕۀگی صارچیٓ ٚایە.  چەٚە. سبکی ثبغی ٘ەیە ٚ ڕۀگی گڵەکەی
زٚ  ەَ ڕێگبیە ٘ەیە ٚڕٖەظ پڕە ٌە کبٔی ٚ ئبٚ. صێٙبتێکی زۆر ٌەضەر ئصۆڵەو

کبڵیبْ ثبغە. ثەصەَ کبٔی ٚ ئبٚەکبٔەٚە صار ٚ ثبر ٚ ثێطتبْ ٚ کػتٛ
یی ثەرص ٚٚەکبْ ٘ەِٛٛتێکی زۆریع ٘ەیە. ثە تبیجەت صاری الٚێٓ. سبٔصرەس

 . ٘ەٚایەکی فێٕک ٚ ضبزگبری ٘ەیە،ٚ لٛڕْ، زۆریع ڕێک ٚ ٌەثبرْ
کەرٚێػکە صەکبت. کێڵگەکبٔیع ثە گب صەکێڵٓ. ثەفری ثەرصەٚاَ غٕەی زریبْ 

 ی صەگرێت ٚ ٌە سٛڕەِبٚا، زٚٚ صەتبٚێتەٚە.ثرٚجێرص سۆ
ریٓ چە، چۀض ڕێگب ٘ەیە صەچٕەٚە ضەر گٛڵپبیەگبْ، ثەر ٌەٚەی ثگەیٕە ضب

اڵَ صەثێ ثە ە گٛڵپبیەگبْ، ثەەٚە چٛٚیٕیئێّەظ ٌە ڕێگبیەکی صٚٚ فەرضەسی
کێٛەکبٔضا ضەر ثکەٚی. ئەَ ڕێگبیەظ ڕێگبیی تبراْ صەگرێتەٚە. ڕێگبی 

ضەر صٚٔضی کێٛەکەٚە تژِێرە، گەیػتیٕە غیٛێکی ثبظ، ثەضبریٓ چە ٔیٛ کب
بٚ پێکەٚت. ثەرصی ئەَ کێٛە تەٚاٚی صرزی ثرصٚٚە ٚ ٌەثەر ٚێرأەیەکّبْ چ

یەک پچڕاْٚ. ٌۀێٛ ئەٚ تەستە ثەرصأەصا ثەرصی ڕۀگیٓ ضەرٔجی ثیٕەر 
راصەکێػێت، کەَ کەَ گەیػتیٕە صەغتی پبْ ٚ ثەریٕی کەزاز. ٌێرە ٌە 

بْ ئەَ ضەرکێٛەکە، ثێجگە ٌەٚ کێٛەی ثبضّبْ کرص، کبٌٚە کۆٔێک صیبرە. گٛتی
ٚ ٘یچی صیکە، ثەر  طتب کەٌٚە کۆٔێکەێثەاڵَ ئ صێیەکی ثبظ ثٛٚە، ٚێرأەیە

صڕەکەصا، گٛٔضێک ٘ەیە ثە ٔبٚی تٛرە، تبیی ئبٌٚەٚەی ثچیٕە دەضبرەکە ٌە کۆ
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ٚ ڕایبْ کرصثٛٚ. گٛتیبْ ٌە   ٖٚیبْ ثاڵٚ ثجٛٚٔەٚثەاڵَ سەڵکی ئەٚێ ٘ەِٛ
یٍە ٚ ضٛڵتبٔبٚا، پیبٚی صەٚڵەت ٘بتٛٚە ٚ ثۆ یەک ضّەکبٔی تۆپشبٔە، تەٚ

صەثێتەٚە،  تفبلی غەظ ِبٔگەی صاٚا کرصٚٚە. ئبٚایی تٛرە، ضێ ڕێگبی ٌێ
یەکێ ٌە ڕێگبکبْ رٚٚ صەکبتە تبراْ، ٌە صەضتە راضتەٚە صەچێتە ئیطفە٘بْ ٚ 

ضبر ئبٚایی زۆرە، ثەاڵَ ثەری دەتە چەپەٚە صەچێتە ٘ەِەصاْ، صەٚرٌٚە صەض
ی کەزاز، تبیجەتە ثە جێیە. تەٚاٚی ِذبڵدەضبر ضەصٚ پۀجب ِبڵی تێضا ٔیػتە

گرتٛٚە، کێڵگە ٚ ثبسبت ٚ ئەَ ِەڵجۀضە ضێ ضەص الصێی ٌە سۆ ضٛڵتبٔبٚا.
ثەری گٛٔضەکبْ پڕە ٌە بٚچەیە ٌەٚپەڕی ثبغیضایە. صەٚرٚئبژەڵضاری ئەَ ٔ

ڕ ٚ صکی گێرە ٚ کێػەْ. ٌە ضەرەتبی ئبٚسەرِبْ ٚ سەڵکەکە سەری
 ت، ٘ەزار ٚ پێٕج ضەصتۀگەاڵٔەکەصا، چیبیەکی ضەرثەرز ٔیگبی ِرۆڤ صەصزێ

فٛت ثباڵی ٘ەیە. ٌۀێٛ ئبٚایضا ئبٚەکە زۆر سٛڕێٕە ٚ ئبغی ٌەثەرصا صەگەڕێت. 
 ەٚە زۆر ٌە ٔبڕەدەتیضاْ.یأی ئێرە ٌە ثبثەت ضٛٚتەِۀیٚصأیػتٛ

ٌە تٛرەٚە تب عەِبرەت چٛار فرضەسە، ئەٚ ِەٚصایەِبْ ثە غەظ کبتژِێر 
ٌەثەر ثە غیٛ ٚ صۆڵضا ە ضەرکۆتبیی ٘بت. ڕێگبی ئەَ گٛٔضٚ پبزصە سٌٛەک 

صەپەڕێت ٚ دەضبر ثەجێ صە٘ێڵێت. گٛٔضی تٛرە ٌە غٛێٕێکی ثبظ  تێ
ثەرەٚ ثبسبتی تب ثڵێی صڵگیرە، ئەَ گٛٔضە غیٛ ٚ صۆڵێکی  ٚتٛٚە. سبٔٛڵکەٚ٘ە

 ظ ثکرێت،ٌە ثەغی تبراْ ٚ ئیطفە٘بٔەٚە ٘ێر زۆر صەٚری صاٚە. ئەگەر
صایە ٌە غبٔی راضتەٚە ٌەٚەزۆر ثبغە، ثەاڵَ سراپیەکەی  دەغبرگەیەکی

صەپەڕێت. ٌە ثبٚەغی صۆڵەکەصا  ڕێگبیەک ٘ەیە ثە ئبٚایی دەضبرصا تێ
کبڵی ثبغیبْ ٘ەیە. غیٛەکە ثەرزایی صێیەکی زۆر پبڵی صاٚەتەٚە ٚ کػتٛال

ئەگەر ٌەَ ثەغەصا ئبٚەصأی ٚ کێڵگە ٔییە،  یە،کەِی ٘ەیە ٚ زۆریع سیسەاڵٔی
ەرەٚ تبراْ صەچێت. ئبٚایی صیکەظ ٌە کۆتبیی صۆڵەکەصا ڕێگبیەک ٘ەیە ث

صیبرْ زەٚی ٚ زاریبْ ٘ەیە، ئەٚ کێٛأەی صەٚری لەاڵکەیبْ صاٚە، ٌە چبٚ 
صایە ٌە چەغٕی غبٔە ثڕگە ضبر، ٔسِترْ. جٛأی ئەِبٔەظ ٌەٚەکێٛەکبٔی دە
، جێیەک صەثیٕضرێ، ٔبٔەیبْ ٘ەیە. ٌە ٔێٛەڕاضتی ئەَ کێٛەٚەاثڕگەْ ٚ صص

بری صەضت ثکەْ ثە ڕەکبٔی ثەستیٚتٛ ٌٛچیب، ئەگەر ثێتبصەگەیە ٚغتر
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غتر چیب، کە چیب صەثێتە دەغبرگەی ئەٚاْ. ثەرزایی ٚضەرثسێٛی، ٚغتر
 ثەفر صایپۆغیٛە، ٌە ٔسیکی ئبٚایی عەِبرەتەٚە صیبرە. َ رصٖ ٘ٗ

 ەکبْ، ٘بت ثۆیٌە عەِبرەت، دبجی عەٌی ٔەلی سبْ، ضەرۆکی ثەستیبری
زی دەٚت ٌۀگ ٚ ٌە ضەرۆک ٘ۆ الِبْ ٚ ضەرصأی کرصیٓ. ٔبٚثراٚ

یە. ٚەستێک ثبثی دبجی عەٌی ٔەلی سبْ، ضەرصار ٚ صایکجٛٚیی ٚغترچیب
راٚەکە، ِبِی صەضەاڵتضاری ئەَ ٘ۆزە ثٛٚ، ثراکەی سۆی کٛغت، کٛڕی کٛژ

ثەاڵَ ئەٚضب دبجی عەٌی ٔەلی سبْ، ثەرِەِکبٔە  ٚ پێٕج کٛڕی صەکٛژێ،
ت. صٚای کٛژرأی ثبة صەثێت. صایکی ثە سێرایی ڕاێضەپەڕێٕێت ٚ ڕزگبری صەکب

ٚ پێٕج ثرا، ثیطت ٚ پێٕج ضبڵ ثە ٔٙێٕی صەژی. ٌە صەٚرەی سبٍٔەر ِیرزا صا 
ێت ٚ ەکڕە ٔسیک گٛٔضی عەِبرەت، ئبٚاییەک صصێتەٚە ضەر ژیٕگەی سۆی. ٌ
ی ئەٚ ترضەی ٘ەیەتی ٌە ژیٕگەی سۆی صٚٚر ٘ەر ٌەٚێ ٔیػتەجێیە. ثە ٘ۆ

 ٔبکەٚێتەٚە.
غەکبٔی ئەَ کێٛە ٌە ٚغتر چیبٚە صێٕە تەٚاٚی ثە -زٔجیرە رٚٚثبری صژ

سٛارێ. ئەِەظ پێی صەڵێٓ، ٔبثبٌیکۆْ. ٌە غیٛێکی ئەَ کێٛەٚە، ٌە ٔسیکی 
ثرٚجێرص، رٚٚثبری صۀبیی صێتە سٛارێ. ٌە چیبی ٔە٘بٚۀضەٚە، چۆِی 
 ٔەٚاریبْ صێتە سٛارێ. ئەَ رٚٚثبرأە صٚای تێکەڵ ثٛٚٔەٚە، الر ثۆری پێ

صەپەڕێت. ٌە ژٚٚر  ە ٔێٛاْ صٚٚ کێٛصا تێصەڵێٓ. صٚاتر ئەَ رٚٚثبرە ث
ِەترضییە. ئەگەر ثێتٛ صٚٚ  ئەٚیػەٚە ڕێگبی پەڕیٕەٚە ٘ەیە ٚ زۆریع پڕ

ڕێجٛار ثگۀە ثەراِجەری یەکضی زەدّەتە صەرثچٓ. ئەَ ڕێگبیە ٌە زۆر غٛێٓ 
ثە ضەر کێٛەکبٔضا صەڕٚات ٚ ثە ِەٚصای صٚٚ ٚچبْ ڕێگب ثەَ غێٛەیە ٚ پێی 

ەر ئەَ ٘ ئەٚیػضا چۆِێکی سٛڕێٓ صێتە سٛارێ،تۀیػت  صەڵێٓ پرصی ٔەي، ثە
٘ەڵگرتٕی راصەثرێت. ٌەکبتی ضەر صڕی کێٛەکبٔضارٚٚثبرە ثە ٔێٛاْ پێٕج ئبٚ

ئەَ چۆِەصا ئبٚێکی زۆر ٌە چیبکبٔەٚە صێٕەسٛارێ ٚ تێکەڵ ثەَ رٚٚثبرە 
صەثٓ. کبتێکیع صەگبتە صەغتەکە، صەثێتە زێیەکی گەٚرە ثۀبٚی صژ. ثە گفتی 

ەضبٔەی لطەیبْ ثۆ کرصیٓ، ئەَ ٚێرأەیە عەِبرەتی ڕۆضتەَ ثٛٚە. ئەٚ ک
٘ەٚای ٚغترچیب ٚ چەِەْ تیبْ، أی ئەٚێ ضەثبرەت ثە ٚصأیػتٛ

بکەی ثەَ ضتەَ ٌەٚثبرەیەٚە غتێکی گٛتٛٚە، ٚاتگەٌێکیبْ گٛتٛە. رۆغت
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ترە چەِەْ تیبْ ثۆ ڕۆدی ِٓ زۆر ثۀرسچیب ٚ ٘ەٚای ٚغترچەغٕەیە: 
ثُ. دبجی عٍی سبْ ٌەضەر کێٛ ٚ چیبکبٔی  صٔیب ڵکیٌٛەٚەی سبٚۀی ِ

ڕضتبْ ٚ ضەیر ٚ ضەِەرەکبٔی ئەٚ ٔبٚچەیە زۆر غتی ثۆ ثبش کرصیٓ. ٌٚٛ
 ەِبْ ٔەصیت. یچیب، ثەاڵَ ثە صاسەٚە ئێّە ئەٚ کبٔییەکەی ٚغترثەتبیجەت کبٔی

ەیبْ فەرِٛٚ، ئبٚی ئەَ چبٚگەیە ٔسیک ٌە ضێ ثەرصە ٘ەر ٚەکٛ ثەڕێیبْ ص
ی ئەٚەی ئبٚەکە لەڵجەزە صەثەضتێ، بکەٚە صێتە صەرێ، ثە ٘ۆکٛٔێکی چیٚ ٌە 

ەٚە صەڕٚات ٚ یەکڕاضت صەچێتە ئەٚ پبزصە ٘ۀگبٚ ئەٚالتر ٘ەر ثەَ تەٚژِ
ٚٚیی سۆی، ئەٚ کٛٔەی ئبٚەکەی ٌێ صێتە صەرێ کٛٔەٚە ٌە کێٛەکەی ڕٚٚثەڕ

ثە سێرایی کٛێر صەثێتەٚە ٚ ٌە کبٔی کێٛەکەی صیکەٚە ثە ٘یچ جۆرێک 
بْ ثۆ صەکرصیٓ. زٔجیرە . ٌەَ صەڤەرە سەڵکەکە ثبضی غتی ضەیریٔبثیٕضرێت

ر ٚ ترێی ئبٚایی عەِبرەت، چیب، دەٚت فرضەق صرێژەی ٘ەیە. کۆچیبی ٚغتر
بثڵێی زۆرە ٚ چۀض ە تیثبٔگە. کبٔیبٚی زۆری ٌێیە، ئبٚی ئەٚ کبٔیثۀێٛ

ەکەٚە، ییی کبٔیٚصا ٘ەڵجەضتٛٚە. پۀجب ٘ۀگبٚ ٌە ضەرٚجۆگەیبْ ٌەثەر
ٚێک ٌەٚ ئبٚە کۆثۆتەٚە، ئبٚەکەظ ٚەک چبٚی لرژاڵ جٛأە ٚ پڕە ٌە گۆال

اضت ٔسیک صەثێتەٚە ٌە تٛرە صەثێتەٚە، یەکڕِبضی. ئەٚ غیٛەی ٌە صۆڵی 
عەِبرەت ٚ ٌەٚێضا تەٚاٚ صەثێت. ِەٚصای ئەٚ صۆڵە ٔسیکەی دەٚت فرضەسە، 

ەڕٚأی، کەِتر صیبرە. گٛٔضی ٌە گٛٔضی عەِبرەتەٚە کبتێک ٌێی ص کەچی
 ِبرەت تبیجەتە ثە کەزاز ٚ عەِبرەتی ضٛڵتبٔبٚا.عە

ٌە ئبٚایی سٛڕەِبٚا تب سِٛەیٓ پێٕج فرضەسە. ئێّە ئەٚ ِەٚصایەِبْ ثە 
کبتژِێرێک ٚ پبزصە سٌٛەک ثڕی. صٚٚ کبتژِێر صٚاتر گەیػتیٕە رۆثبت 

ضەر ڕێگب، ثە صەضتی چەپضا، چبِٚبْ ثە کەریُ. ٚەستێ گەیػتیٕە ئبٚایی ٌە
ێً ٚ ثەرصی ٔٛٚضراٚەی کۆٔی ٌەضەر ٘ەڵکۀضراثٛٚ. گۆڕضتبٔێک کەٚت، ک

اٚەی ضەر ثەرزی یەکێ ٌە ثەرصەکبْ، صٚٚ ئەرغیٓ ٚ ٔیٛ ثٛٚ. ٔٛٚضر
ثەاڵَ تۀیب ڕێکەٚتی ضەر ثەرصەکەِبْ ثۆ  ثەرصەکە سەتی کٛٚفی ثٛٚ،

ٚ صٚٚ ٚ ەص ٚ ٘ەژصەی، ک .َ. صەکبتە ٘ەزارضت سٛێٕضرایەٚە. ٚاتە غەغ
ەٚت، ٘ی صەٚرەی ٘ۆزی غبیەکبٔی چٍی، ز. ثەرصێکّبْ چبٚ پێک

ضەٌجٛلػبثٛٚ، ئەَ ثەرصە ٌە غێٛەی تبثٛٚتێک تبغراٚە، ثەاڵَ زۆر ٌەٚە ٔە 
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ٚ. ٌەٚ ثەرصە کەٚٔبرایی ثێت. غێٛە ٔٛٚضیٕەکەی ٔٛێ ثٛ صەچٛٚ ئەٚ
ەثیٕی ٌەغێٛەی ثەرصی گۆڕضتبٔەکبٔی تر گۆڕضتبٔەغضا ثەرصی ٚاِبْ ص

ٌەٚ گٛٔضە، ثە صەضتی  ٘ەرصەچٛٚ. ثەاڵَ ٌەٚە ٔەچٛٚ یەک پبرچە ثٓ. 
کی ی یەکەَ ِبڵ، چۀض ثەرصێکی گەٚرە ، ثە غێٛەیەرگب صٖراضتضا، ٌە ثەر 

ثەاڵَ ٚەستێ ٘ەر ٌەٚ ِبڵە  جٛاْ تبغراْٚ، زۆرتر ٌە لەرەٚێڵەی سەٚ صەچٓ،
چٛٚیٕە ژٚٚرێ، ثەرصی زۆر جٛأتر ٌە ٘ۆصەکبٔضا ٘ەیە ٚ ثە ٔەسع ٚ 

ڵەکە صأضراثْٛٚ، چٛار ئبرغیٓ ٔیگبرەٚە تبغراْٚ. صٚٚ ثەرصیع ٚەکٛ کۆ
ثەرز ٚ ئبرغیٓ ٚ ٔیٛێک پبْ، ئەضتٛٚری ئەٚاْ غەظ گرێ ثٛٚ. 

ەرصأە ثەَ غێٛەیە ٔٛٚضەکە ثەسەتی کٛٚفی ثٛٚ، ثەرێکی ئەٚ ثرصەثە
( ٔٛضراٚەکبٔی صیکەِبْ ثۆ ٔٛٚضراثٛٚ)ثطُ اٌٍٗ اٌردّبْ اٌردیُ

تبغراثْٛٚ، ٘ەر أەی ٚەک تەستێک ٌە ٔػیّۀەکە صأەسٛێٕضرایەٚە.ئەٚ ثەرص
ثەَ سەتە ٔٛٚضراثْٛٚ، ثەاڵَ ٔەستۆکەیەک الٚازتر. کەِەکێک ئەٚالتر، 

ٌە راضتیضا ِبْ ثیٕی، ٚێٕەی غێری ٌەضەر ٘ەڵکۀضثٛٚ، ثەاڵَ صیکە ثەرصێکی
ئەَ ثەرگەٌە ٘ەر ٌەٚ ثەرصأە صەچْٛٚ ئێّە ٌە  تبغیٕێکی زۆر ٔبغیبٔە،

 تەستی جەِػیض چبِٚبْ پێی کەٚتجٛٚ. 
تجٛٚٔی ئەَ ئبٚاییە کەٚتە گفت ضەثبرەت ثە چۆْ صرٚض ِێرصێکپیرە

ژێر سبک ٚە، ئەَ ثەرصأەظ ٌەٌفت: ئەَ گٛٔضە ضی ضبڵە ثٕیبت ٔراٚ
رێت، ثەاڵَ سەڵکی ئەَ ػبٔەی کۆْ ٌەضەر ثەرصەکبْ ٔبثیرٔصەر٘بتْٛٚ. ٔی

ی ٘ۆزی ٌەزگیٓ. ئەَ سەڵکە ٚەستی سۆئبٚاییە پێػیٕەیبْ زۆر کۆٔە ٚ ٌە 
رکبٔی ڕەٚأەی ئەَ صەڤەرەی کرصْٚٚ ٚ غێٛەزاریبْ ٌە ری گٛٚئەِیر تەیّٛ

 غێٛەزاری جەغتبیی صەچێ.
ٔضی سٛڕەِبٚا، ثە زِبٔی تٛرکی صأیػتٛٚأی ئبٚایی عەِبرەت ٚ گٛ

ثٛٚٔی چیبکبْ صەغتێک صەکەْ ٚ غیعە ِەزەثٓ. صٚای تەٚاٚ لطبْ
صەرصەکەٚێ، ِذبڵی کەزاز ٌە ِذبڵی کەِەرە جٛێ صەثێتەٚە. ٌە ٔسیک ئەٚ 

تە ٌە تۀیػت جبصەکە، گٛٔضی ٌەیالٚا ٘ەڵکەٚتٛٚە، سەڵکی ئەَ ئبٚاییە صەغ
أی ئەَ ضێ ٚچً ِبڵی ئەرِۀیٓ. ضێ گٛٔض ٌەَ ٔسیکە ٘ەیە. صأیػتٛ

گٛٔضەظ ئەرِۀیٓ. ٘ەر یەک ٌەٚ گٛٔضأە پبزصە ِبڵی ٌە سۆی گرتٛٚە. 
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ئەٚأەظ  ٚ پێٕج سێسأی ئەرِۀیٓ، ی ئەَ چٛار صێیە ٘ەغتبصأیػتٛٚأ
ئبراش بعەثبش ٌە جٌٛفبی تۀیػت رٚٚثبری ەِەی ئەٚ ئەرِۀیبٔەْ غتۆر

کۆچی پێکرصْ ٚ ثە ٔبٚچبکبٔی ئێرأضا ثاڵٚ ثٛٚٔەٚە. ئەِەظ ٔبٚی گٛٔضەکبْ: 
 صاٚص ئبٚا، کۀەٌەر، کەرچی ثبغی.

سبٚۀی صٚٚ لەغەیە. ئەٚ  گٛٔضی ٌەیالٚا، کڵێطەیەکی ثچٛٚکی ٘ەیە ٚ
فە٘بْ صاْ. چیبی ئبغٕبٚەر، کەٚغۀی طیژێر صەضەاڵتی سەٌیفەی ئصٚٚە، ٌە

ِذبڵی ضیال سۆر ٚ گٛڵپبیەگبٔە. صۆڵی لڕە کبرێس، ٌە گٛٔضی دەضبرەٚە تب 
تەٚاٚی صەغت ٚ چیبکبٔضا  ِذبڵی کەِەرە ٔەثڕاٚەیە. ٌە ٌەیالٚا ثەٚالٚە، ٌەٚ

ت ثۆتەٚە ثۀبٚی ِذەِەص ئبٚا، ئەٚ لەاڵیە ٚگٛٔض ٚ ئبٚایی ٘ەیە. لەاڵیەک لٛ
ْٚ سبٔە. ئەَ گٛٔضأە ثە ٚیضٖ ەک ٌەَ صەغتەصا، ِذبڵی فەرٚ چۀض ئبٚایی

ەر ضٛٚچێکی گٛٔضەکبْ ثٛرجێکی ٌە ٘ صیٛاری ثەرز صەٚریبْ صیٛار کراٚە،
أی ٚجێیە. صأیػتٛچبٚەصێری صاِەزراٚە. کٛڕی سبٔی ٔبٚثراٚ تێیضا ٔیػتە

گٛٔضەکەظ تۆرەِەی ئەَ سبٔەْ، زۆریع ثەیەکەٚە تەثب ٚ ڕەثبْ. ثەتبیجەت 
ەکبْ. زۆر ٌەٚە صەچێ ٌە ترضی ضٌٛێّبْ سبْ، صەضەاڵتضاری یڵ ئەرِۀیٌەگە
 یە ثۆٔی ئەَ ٔەرِٛٔیبیەکبْ صەگرْ. ٘ۆڕضتبْ ثێت، ئبٚا ڕێسی ئەرِۀیٌٚٛ

 ِۀییە. ِبڵیبتی ِذبڵی کەِەرە ضەصئەٚە صەگەڕێتەٚە ثەڕێسیبْ ثٕەچەک ئەر
ٚ ثیطت تّۀە ٚ ثەغێکی زۆری ئەَ ٔبٚچەیە سِٛەیٕە. ئەٚیع 

ْ ٌێرەٚە صژٚار چۆکرصضبڵ ٌەٚە پێع ٘بتٛ اڵتضاری سۆیی ٘ەیە، صٚٚصەضە
ڕەکبْ ٌەَ ٚئەٚەی ٌٛفەرۀطی. ٌەثەر سەڵکی الٚەکی ٚ ثٛٚ، ثە تبیجەت ثۆ

ظ ٚ رٚٚت ثْٛٚ. ئەَ صەڤەرە ٖ ٔبٚچەیەصا ٘ەِیػە سەریکی جەرصەیی ٚ راٚ
ڕەکبْ، ٚصٚای ِرصٔی ِذەِەص غب، ٌٛ ثە صەضت ٌٛٚڕأەٚە ٔەدەضبٚە ثٛٚ،

کەریبْ ثۆیە ضێ ٘ەزار ضٛاری غەڕ ۀگیبْ ثەَ ژیٕگەیە ٘ەڵچٕیجٛٚ، ٘ەرت
ی ْٚ ضەرۆکبیەتی ئەَ صژثەریەٚکۆکرصەٚە ٚ ٌە سەڵکی کەِەرە، فەرەیض

، کە ڕێگبی تبی صۆڵەکەصا صاِەزرأضٚەئەضتۆ گرت ٚ ئەٚأی ٌە ضەرە
ثەاڵَ  ٚڕاْ صاثْٛٚ،ڕ ثٛٚ. ئەٚأیع ٌەٚێ ٌە ثۆضەی ٌٛٚچیبٔی ٌٛتباڵٔ

 کبْ ثە فیتی سۆیبْ زأی ٌە ترضی گیبٔیبْ سۆیبْ گەیبٔضە ٘ەِەصاْ.جەرصە
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. ٌە صٚٚرەٚە سِٛەیٓ ٌە صٚٚرەٚە صیّۀێکی جٛأی ٘ەیە ٚ ثبسبتی زۆرە
رێ ٚ ثباڵی ثە ثەفر صاپۆغراٚە، کێٛی لبِکە ٌەیص ٌەٚێ ٛۀض صەثیٕڵچیبی ئە

یەک ٌە  رگبی زۆرٖ ثٕەِبڵەْ ٚ ص ٚأی ئەٚێٕضەرێ، پێٕج ضەصصیبرە. صأیػتٛ
  کبْ ٌە ثەرص چێ کراٚە.ٗ ِبڵ

 
 ئیسفەُاى لە گوڵپایەگاى تا

تٛٚە، ئەٚ ِەٚصایەِبْ ثە ەٚگٛڵپبیەگبْ ٌە چٛار فرضەسی سِٛەیٓ ٘ەڵک
 پێٕج کبتژِێر ٚ ٔیٛ کۆتبیی پێ ٘ێٕب. ئەَ ڕێگبیەظ ثە تۀیػت صۆڵەکەصا تێ

ا ڕێگب ٘ەیە. ەکبٔضيضەر ثەرزایە ٔێٛاْ چیبی ئەڵٛۀض ٚ ٌەیص، ثەصەپەڕێت. ٌ
ِەرە ٚ گٛڵپبیەگبٔە ٚ ڕێگبکە ضێ کبتژِێری ٘ەٚراز ٘ەیە. ئەَ ضٕٛٚرە کە

یبْ ثە ثەرصا ئەِەظ ضێ چبرەکە ٚ غٛٚرە تەٚە،صیٛصا غۆڕ صەثێڕێگبکە ثەٚ
ە کبتژِێرێک صارێک ٚ کبٔی ٚ ئبٚی سۆغی ٌێیە. ٌێرەٚە ث٘ەڵچٕیٛە. چۀض ثٕە

گٛڵپبیەگبْ صەضت پێضەکبت. چٛٚیٓ. ٌەَ ثەغەٚە صۆڵی ٌە زٔجیرە چیبیی صەر
ٌە صاٚێٕی ئەَ غیٛە غبری گٛڵپبیەگبْ سۆی ڕاکێػبٚە. ثە صەضتە راضتیضا ٌە 
ثرٚجێرص ٚ ضیالسۆر ڕێگبیەک ٘ەیە، ٌە غبٔی چەپی ئەٚیع، ئبٚەصأی زۆرە. 

ٌکبْٚ ثە غبرەکەٚە. ٌە ٔسیک غبر رٚٚثبرێکی  صەرصەکەٚێ ئەَ گٛٔضأە ٚا
ثەاڵَ ٌە ٚەرزی ثە٘برصا ئەَ  ێکراٚە،ٚغکبڕۆ ٘ەیە ٚ پرصێک ٌە ثەرص چ

 رٚٚثبرە ثەثێ ئبٚ ٔییە.
ٛۀض صەرصەچێت، ئەٚیع ٔەک عەراثەی تۆپی گەٚرە. تۆپشبٔە ٌە چیبی ئەڵ

 ەغێت ڕێگبی ثۆکەزْ زۆر صژٚارە. ثۆ ٘بضبٔکبری ص راگٛێسأی تۆپی
ٚ صرەستٓ، جگە ٌە لەاڵیەک ٚ چۀض  ثکەیتەٚە. کێٛەکبٔی رٚٚت ٚ ثێ صار

ضبڵە  ئەٚە صٚٚ کێٛە ٘ەِیػە دەغبرگەی صزاْ ثٛٚە، َ غبر ٚصارێک. ئە
 ٔبکرێت. ثەثێ جەرصەیە ٚ صزی ٌێ

ەی أی گٛڵپبیەگبْ، پێٕج تب غەظ ٘ەزار کەضٓ. ثە ثۆٔٚصأیػتٛ
ٌە گٛڵپبیەگبْ ٘یچ ثیٕبیەکی ضەرٔج راکێع  ثبسەکبٔەٚە غبر گەٚرە صۀٛێٕێ،

. چۀض ِسگەٚت ٚ ٔبثیٕی، تۀیب ِٕبرەیەک ٔەثێ ٌە کۆٔەٚە ِبٚەتەٚە
لٛتبثشبٔەیەک ٚ ثبزاڕێک، ئەِبٔەظ ٌە کۆٔەٚە ضبز کراْٚ. ثە لطەی 
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ضەرثرصەی سۆی  ەکبْ، گٛڵپبیەگبْ غبرێکی ٌە ِێژیٕەیە. ئەَ غبرەيئێرأی
٘ۆزی ٘ەٚغبر  ِبٔێه رصٖ صاصاٚە ٚضٗ رەة چەپۆکی پێ٘ەیە ٚ رۆژگبرێک عب

ێرأەیە. ٌەَ غبرەصا ٚ ٚ ٚێرأی کرصٚٚە ٚ ٌە ٘ەر جێیەکی صەڕٚأی کبٌٚگە
ٚەضتبی لبثیً ٘ەیە ٚ ٌە ٔبڵە غکبٚ تفۀگی پۆاڵی جٛاِێر پەضٕض ضبز 

ر، ٌەژێر صەضەاڵتی سبٍٔەر صەکەْ. ثرٚجێرص ٚ گٛڵپبیەگبْ ٚ سٛأطب
 صایە.ِیرزا

تب ٚەستێک ثٛٚ ٘ێطتری ِذبڵی کەِەرە ٔبٚثبٔگی ٘ەثٛٚ، ئێطتب ئەِە 
تبٔیيە. ِبیٕی ٚ کٛێط ٝرەثئەضپی ثەستیبری ٌە جطٕی ئەضپی عب ٔەِبٚە ٚ

رەثی جٛاْ کی ثەستیبری صەڵێٓ ئەگەر ئەضپی عبٚ سەڵ  عبرەة زۆر ثە ٔرسٗ
ٔبڵ ثکرێت، ٚەک ٘ەڵۆ ٚەضەر کێٛەکبْ صەکەٚێت. ئێّەظ ئەِەِبْ ثە چبٚی 

 سۆِبْ صیتٛە.
ثیطت ٚ یەکی ِبٔگی ضپتەِجەر، ِەٚصای ٔێٛاْ گٛڵپبیەگبْ ٚ سٛأطبر، ثە 

سٌٛەک کۆتبیی ٘بت. ٌە ٔسیک غبری گٛڵپبیەگبْ، پێٕج کبتژِێر ٚ پبزصە 
چبِٚبْ ثە پرصێک کەٚت، الَ ٚایە زۆر کەْٚ ثێت. ثەرصەکبٔی ئەٚ پرصە ثە 
جٛأی ٔٛٚضرا ثْٛٚ ٚ رێک ٚ ٌەثبر ٘ەڵشراثْٛٚ. ٌێرەٚە ثە صٚٚ کبتژِێر ٚ 
پبزصە سٌٛەک گەیػتیٕە ئبٚاییەک، زۆر صڵگیر ٚ ِەزْ ٚ سۆظ صیّەْ ثٛٚ ثە 

 ٕػیٓ،ڕێگبیەک رٚٚصەکبتە صەڤەری عبرەث . ٌە ٔسیک گٛٔضەکۀبٚی ٚأػبْ
جێٓ. ئەِبٔەظ ٌۆ عبرەثٓ؟ ٚەستی سۆی ٌەَ ٔبٚچەیەصا ٘ۆزی عبرەثبْ ٔیػتە

ٕػیٕٓ ثەَ ٘ەڵی کۀضْ. ئەَ گٛٔضأەی عبرەث غب ٘ەثبش ٌە سۆراضبْ
 غێٛەیەْ:

 سٛێٓ پێچ، رەدّەتبٚا، صرٚە ِەکە، ِێٙراٚا، غەرجە.
ی صیکەظ ٘ەیە، ثە پػت کێٛەکەٚە صەچێتە ٌە غبٔی چەپ ڕێگبیەک

ٚأػبْ. ٌەَ ئبٚاییەصا صار چٕبرێک ٘ەیە، زۆر ئەضتٛٚرە ٚ پبڵی صاٚە ثە 
ەکبٔی ضبرص ٚ ضٛٚکٓ. ثە يصیٛاری ئیّبِساصەٚە. ئەَ گٛٔضە تبثڵێی ئبٚی کبٔی

٘ەر الیەکضا ثڕٚأی ثەرصی تبغراٚ ٔیگبت صەڕفێٕێ ثە ٔٛٚضراٚەی جٛأەٚە. 
پۆغی ضەر جۆگەکبٔیع ٘ەر ٌەَ ثەرصأە ثْٛٚ. ثە ِەٚصای تۀبٔەت ثەرصە 

صٚٚکبتژِێر تب سٛأطبر ثبر ٚ ثبسبتێکی صڵگیرە ثە ٘ەر چەغٕە ِیٛەیەکەٚە. 
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ثەتبیجەت صارە ضێٛ ٚ ٘ەرِێ ٚ فۀضٚق، الٚێٕی چٕبر ٚ ثی، ٌەصەَ غەتبٚاْ 
ضەرٔج راکێػە ٚ ضێجەری کەڵەثی، ِبٔضٚٚیی رێجٛاراْ صەدەضێٕێتەٚە. 

ثبش صەکەْ ضێٛی سٛأطبر ثۀبِیەیە ٚ ضێٛی ٔە٘بٚۀضیع  ٘ەرٚەک
ثۀبٚثبٔگە. ٚەستێ ٌە غبری سٛأطبر صەڕٚأی پێت ٚایە ئەٚ ثبسبتە لٛٚتی 

ە، ثەاڵَ ئبٚی سۆظ ٔیيە صاٚە. رٚٚ صەکەیە ٘ەر الیەک کبٔی ٚ ئبٚ ٚ رٚٚثبر
ضایە. ئەٚ ئبٚەی ٌە ئیطفە٘بٔەٚە صێتە سٛأطبر ثۆ سٛارصٔەٚە ٚ جیٛەی تێ

صەثێت. سٛأطبر ٘ەزار ثٕەِبڵەی ٌەسۆی گرتٛٚە. سٛأطبر ٌە کۆٔضا ٚێراْ 
ٛت، سٛأطبر چٛار ضەص ضەر ڕا ثٕیبت ٔراٚەتەٚە. صەیبٔگيطبْ ٌەکراٚە ٚ ص

ە ثەکەِتریٓ تەٚاٚی ڕێگبکبٔی سۆغە ٚ راگٛێسأی تۆپشبٔضبڵە ٘ەیە، 
ٚ صەکرێ ٌەغکر ثچێتە ٔێٛ  ٌە ڕێگبی ژٚٚر زەدّەت جێجەجێ صەثێت،

صا ثەفر صەکەٚێ، سەڵکی سٛأطبر، ٌە ر ِجٗ ٚە. ٌێرە ٌە ٔیٛەی ِبٔگی ٔۆڤٗبرەغ
یجەتی ٌە ٘ۀگٛيٓ ٕی تبيٚەرزی زضتبٔضا ِرەثبی ضێٛ ضبز صەکەْ ٚ غیر

ە ژأی ضٕگ ٚ يٕیيٓ. ئەَ غیرصرٚضت صەکەْ، پێی صەڵێٓ گەزی ٘ۀگٛي
 ثەرۆک ٔب٘ێڵێ.

 
 چیرۆکی شاری خواًسار 

راپی ٔبٚیبْ ثاڵٚ ثۆتەٚە ٚ ثە صز ٚ أی سٛأطبر، ثە سٚصأیػتٛ
الیەْ ٔیب ٔۆکەرێکی دکِٛٚەتیّبْ صیت، ٌەچبٚثەضت، صەیبْ ٔبضٓ. ئێّە تە

پێع صەضەاڵتی سبٍٔەر ِیرزا،  سبٍٔەر ِیرزاٚە ثۆ ٚەرگرتٕی ِبڵیبت ٘بتجٛٚ.
ە ثٛٚە. ٌێرە ٘یچ یبضبیەک ٔەثٛٚە ٚ زۆریع ثێ ضەرەٚە ٚ ثەر

ەش ثەکەش ٚ سۆیبْ ٌە پیتبک ٚ ثْٛٚ ٚ کصأیػتٛٚأیع زۆر غڕ ٚ صڕ
ٌە ضەفەر  ِبڵیبتی صیٛاْ پبراضتٛٚە. ٘ەِیػە کبرٚأچی ثە ِەترضییەٚە

بغتەثبیبْ ثە کبرٚأچی چیبْ ڕێگریبْ کرصٚٚە ٚ ئصاثْٛٚ. زۆر جبر تباڵٔ
ەکبْ، کەچی يثەاڵَ ئەَ جەرصەییە صەسۀە ئەضتۆیی ثەستیبری ٔە٘ێػتٛٚە،

 . ٖٚ بْ رٚٚت صەکرصْٖٛٚ، سەڵکی ثەستیبریي٘ەر ئەِبٔەظ ث
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  الدێکاًی سەر ڕێگا

گٛٔضی صەِجێٓ، صەِجێٓ ٌە چٛار فرضەسی سٛأطبرە. ٘ەرٚەک کٛێشبی 
ی ِٛضڵّبٔٓ. يأی ئەَ صێیە ثە گػتٚئەَ گٛٔضە ثبضی صەکرص، صأیػتٛ

الصێکبٔیع ثەَ جۆرەْ: ئەضکرص، کبراْ، ضەفضی کبْ، سەِطەڵی، ئەکچبْ، 
ئبسۆرەی ضەرێ، ئبسۆرەی سٛارێ،  ئەلەَ چەي، ِە٘ریطتبْ، پرغطت،

سەڵکی ئەَ صٚٚ گٛٔضە گٛرجیٓ، ٌە کبتی پێٛیطتضا رۀگە ٘ەزار چەکضاریبْ 
ئبِبصە ثێت، یەکەَ ئبٚایی ِذبڵی فەرصیٓ صەِجێٕەیە، ئبسر گٛٔضیع، تەسّبق 

 ٌەر ٚ دەیضەرییە.
 ەکبٔٓ:يئەِبٔەظ الصێی ئەرِۀی

یٛەی سەڵکەکەی ئبجکب، ٔبصکب، صز ڕٔە، ٘ەزار جەریت، صاغکەْ )ٔ
ِٛضڵّبٔە(، ثەرص ثبراْ، ضٛٚریچکبْ، ّٔب کرص، کبرلب، ٔۀە صیکٓ )ٔیٛەی 

أی ئەَ گٛٔضأە زیبتر ٌە ٘ەزار ِبڵە ٚسەڵکی ٔۀە صیکٓ ِٛضڵّبٔٓ(، صأیػتٛ
ئەرِۀیٓ. ئەٚ ئبٚاییبٔەی گٛرجی تێضایە ثەَ غێٛەیە: ئبلٛش، ئبسٛرەی 

 ٘تضئبڕکبْ ٚ....ضەرێ، ئبسٛرەی سٛارێ، ثٛثیٓ، صەَ کەِەر، 
ٌە صەِجێٕەٚە ثە ڕێگبی ٔۆکبْ صا صەچێتە تەسّبق ٌەر ٚ ثرٚجێرص. ٌە ضێ 

ِەیضأە ئەضپ ٌە  فرضەسی صەِجێٓ گٛٔضێک ٘ەڵکەٚتٛٚە ثۀبٚی کٛرص، صٚٚ
ەٚە، ثەرصێکی چٛار پبڵٛٚی تبغراٚ کەٚتٛٚە ٚ سەتی يصێ صٚٚر صەکەٚی

ضبڵ  رصە ثۆ صٚٚضەصەٚتی ٔٛٚضیٕی ئەَ ثەکٛٚفی ٌەضەر ٘ەڵکۀضراٚە، ڕێک
ٌەٚە پێع صەگەڕێتەٚە. ئەِە ثەرصی ضەر گۆڕی ثبة ٚ ثبپیرأی کٛێشبی 
گٛٔضەکەیە. ٌە ضێ فەرضەسی صەِجێٓ، لەاڵیەک ٘ەڵکەٚتٛٚە. ئێطتب، لەاڵکە، 

 ٚ پەپٛیی تێضا صەسٛێٕێت. چۆڵە
ْ زۆر سۆظ ٚ ثەثێ زەدّەت ثیطت ٚ صٚٚی ِبٔگی ضپتەِجەر، ڕێگبکەِب

ٚێراْ ٘بتیٓ گٛتیبْ ٘ی صایکی تٛٚغی کبرٚأطەرایەکی ٔێٛ ڕێگبصا ثٛٚ، ٌە
سەڵکی ئەَ ٔبٚچەیە ٘ەر ثەَ ٔبٚە صەیٕبضٓ. تبیەفەی ثەستیبری گەي،  غبیە،

ثەَ کێٛأەصا صێٓ ٚ ِبڵی سەڵکی ثە تباڵْ صەثەْ. ئەَ تبیەفەیە ٌە راثرصٚٚصا 
ڕێگبیبْ ثە سەڵک صەگرت ٚ رٚٚتیبْ صەکرصْ. کبرێکیبْ صەکرص کەش 
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کرصٔە کەَ جسێٛێت، ئەگەرچی ئێطتب ئەَ رٚٚتا ثەَ ٔبٚچەیەصا پەي ثٔەیضەٚێر
ەترضٓ ٚ ئەَ تبیەفەیەظ َ ٘ێػتب سەڵکی ٘ەر ٌە صۆڵی صزاْ صثەاڵ،ثۆتەٚە

ڕەکبْ ٚصەکەْ. صٚٚ رۆژ ثەرٌەٚەی ثگەیٕە ئێرە، ٌٛ ثەچبٚی جەرصە تەِبغب
ثەضەر کبرٚأێکی ئیطفە٘بٔیبْ صاصا ثٛٚ، غەضت تّەْ پبرەیبْ ٌێ 

بتە صەگ ٚ صیٛاری کبرٚأطەراکە زۆر صڵگیرە. ِەٚصاکە تب ْٛٚ، صارضۀضث
ثەصەَ ڕێگبکەٚە تٛٚغی رەٚەی ثسٔە کێٛی  صێکٛرص، چً ٚ پێٕج سٌٛەک ثٛٚ،

کراٚە. ئەِەظ ئەٚە چێ ٘بتیٓ. صێکٛرص، زۆر گەٚرە ٔییە، ثەاڵَ زۆر 
ثەری ئەَ گٛٔضە، زۆر صەضت ثسێْٛ. ژیٕگەی صەرصەسبت، سەڵکی صەٚرٚ

.  ەَ ثەرزییەظ کەغٛ٘ەٚای صیبرٖثەرزایی ٘ەڵکەٚتٛٚە، ئ ْ ٌەٚٚیضٖ فەر
ٔە، ٘ەٚای ئەٚێ یضٖٚٚ غەٚێ ٌە صەِجێٕە ٚچبّٔبْ گرت. ئەِەظ ثەغی فەر

ژێر ضفرصایە. ٘ەرچۀضە سبٚی ٔەثٛٚ، ثەاڵَ ٘ەٚای صێکٛرص، ٌە پٍە صٚٚ
 ٌەژٚٚر ٘ێڵی ضفرەٚە ثٛٚ.

ەیەک، ٘ەیە ثۀبٚی ٌە صێکٛرصەٚە، ثە ِەٚصای پێٕج کبتژِێر، ئیّبِساص
 ّەی کچی ئیّبَ ِٛضب ٔێژراٚە. گۆڕسبٔەیەکی زۆر ڕێهە، ٌەٚێ فبتیِەدّٛصی

کە ثۀیبزی زیبرەت صەچٕە ٚ جٛأە. ثەتبیجەت ئەٚ رۆژأەی سەڵکی ٔبٚچە
رگبیەکی ٖ ەظ ٌەٚێ ثٛٚیٓ، ٌە صٌە کبتی زیبرەتکرصٔضا ئێّ ضەرصأی،

ثەرزی ٘ەڵکەٚتٛٚە ٚ  ضەرچٛارگۆغەٚە چٛٚیٕە ژٚٚرێ، ئەَ ِەزارگەیە ٌە
ٚە صیٛاری ئەٚ صەڕٚأێتەی ئەٚ کۆغکەی ٌەثەراِجەریضا ضبز کراٚە. ٌە صٚٚال

رأەکە، ٚٚیی کبٌٚە کۆٔێکە ٚ ٌەپبڵ صیٛارێکی ٚێِەزارگەیە ڕٚٚثەڕ
ە صێیەک صیبرە، رٚٔەستێک صٚٚرتر سبپٛ ِبڵۆچکەیەکیبْ ضبزکرصٚٚە،

چۀض صار ٚ صرەستێکی  ٔێٛ دەضبری ئیّبِساصەصا صەڕٚات.جۆگەیەکی ثبظ، ثە
کەش  ەٚاَ ٌەثەری صەڕٚات. زیبتر ٌە ضەصئەَ ئبٚەظ، ثەرص ،ثەتەِۀی تێضایە

جێژ ثبٔگی ٔیٛەڕۆی ػتجْٛٚ. ثبٔگٌە گەٚرە ٚ ثچٛٚک، ٌە ِەزارگە صأی
فەرِٛٚ. ٘ەر ئەٚۀضەِبٔسأی ٌە گٛٔضی تیراْ، صەضتەیەک ٌە زیبرەتکەراْ 

ٌەصٚٚرەٚە بکی گٛێّبْ ٌێجٛٚ ئباڵی ضٛٚر ثەصەضتەٚە صە٘بتٓ ثۆ ضەر چ
ثڵێی ئەَ  ٌە کۆغکی ئیّبِساصەصا، صأیػتجٛٚیٓ، تب«. ەالاٌەاالاٌٍ»صەیبٔگٛت: 

کۆغکە جٛاْ ضبز کراٚە، ثەاڵَ ٚرصە ٚرصە سەریکە ٚێرأی صەضتەِالٔی 
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فەرِبٔی أی ئێرە ثبضیبْ صەکرص، ئەَ کۆغکە ثە ٚصەثێت. ٘ەرٚەک صأیػتٛ
ەٚە تب صەگبتە یٌە ِەدّٛصی ٓ لەضر،غب٘ەثبش چێ کراٚە ٚ پێی صەڵێ
ەٚە صەچێتە چٛار ِذبڵ. ٌە گٛٔضی یسۆڵەصێ، ٌە ڕێگبکەی ثەراِجەری
ٚٔە. ٌە صێکٛرصەٚە تب ٔەجەفبٚا، ِذبڵی ٚصەِجێٕەٚە تب صێکٛرص، ِذبڵی فەرەیض

جێیە. کۆاڵٔی ثەریٓ ٚ ضی تیراْ ٘ەغت ضەص ِبڵی تێضا ٔیػتەکەرٚۀضە. گٛٔ
گٛٔضەکەصا صەڕٚات، پێی  ٚثبرێک ثە ٔێٛەڕاضتیٕی تێضایە. رٚصٚکبٔی سبٚێ

صەڵێٓ عەضکەراْ، پرصێکی ثەضەرصا رایەڵ کراٚە، ضێ گٛٔجەی تێضایە ٚ 
طتب ٌە ٘یچ تب ئێ ضەٌەثەر ٌە ثەرص چێکراٚە. ئەَ پرصە ئەٚۀضە جٛاْ ِبٚە کە

ئەَ گٛٔضە ِیٛەی  صِبْ ٔەثیٕیٛە ئەٚۀضە ثبظ ِبثێت،جێیەکەی ئێرأضا پر
ٚ ٘ٛڵ ٚ ٘ەرِێی زۆرە. ثێطتبْ ثبسی ٘ۀبر ٚ ثبصاَ زۆرە ٚ ڕەز ٚ 

رگبی ِبڵەکبْ ٖ کبڵی، غٛٚتی ٚ کبڵەک ٚ ٘برٚێی ٌە ڕاصە ثەصەرە. صتەڕە
رگبی ثبسەکبٔیع ٌە ثەرص ٖ رگبیەک ٔەثێ، تۀبٔەت صٖ ثێجگە ٌە چۀض ص

رگبی ثەرصیٓ ٖ چێکراْٚ، ٚەک صەڵێٓ ٌێرە صار کەِتر صەضت صەکەٚێ ٚ ص
ک ٌەَ ٚ تەستە ثە ضبٔبیی ٔبغکێت. زۆرێ گبی صاررٖ لبیّترە، ٚەک ص

رگبیبٔە، ضێ ئبرغیٓ ثەرزە ٚ ئبرغیٓ ٚ ٔیٛێک، پبٔە. ٘ەٚای تیراْ ٌە ٖ ص
ْ گەرِترە. ِذبڵی چٛار ِذبڵ ثەَ ٚ٘ەٚای ئیطفە٘بْ ضبرصترە ٚ ٌە فەرەیضٚ

 غێٛەیە:
ِذبڵێکە گٛٔضی ِەزٔی ئەٚ کبٔی صێکٛرصە )غبری کٛرص(.  ٌٛٚڕٖ -یەک

 برٚأطەرایەکی ٘ەیە.ثبزاڕ ٚ ک
 ِذبڵی کەیر، ٌەَ گٛٔضە گەٚرەیە، صێکٛرصە. -صٚٚ
 ِیرٚ، ئەٚیع ٌەضەر جبصەکەیە ٚ پێی صەڵێٓ ڕۀع. –ضێ 
 ِیسەج، گٛٔضێکە گەٚرەیە ثۀبٚی ئٛرٚجبْ.  -چٛار

چۆِی زایٕضە رٚٚص، ٌە کێٛەزەرصەٚە ضەرچبٚە صەگرێت، ٚاتە ئبٚی ضێ 
ڵضا ٚرەکەٚە. ئەَ ئبٚە ٌە ضێ گۆالٚی لٛکبٔی تێکەڵ صەثٕەٚە ٚ صرژێٕە رٚٚثب

کۆصەثێتەٚە ٚ ٌەٚێػەٚە صەڕژێتە گۆالٚی چٛارەَ. ٌە گۆٌی چٛارەِەٚە 
 صەثێتەٚە. زێیەکی ٌێ
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گرْ. ٌە ٔێٛاْ ئەَ ٖ چبٚە صٌەٚ چیبیەٚە ضەرکبٔیەکبٔی چەِی کبرْٚ، 
صٚٚ رٚٚثبرەصا، کێٛێک ٘ەیە، ڕێگە ٔبصا ئەَ صٚٚ ئبٚە ٚێک ثکەْٚ. 

 ی ٘ەرصٚٚ ئبٚە، کە یەکضی ثگرٔەٚە،ئەٚە ێٛەکە کْٛ ثکەْ. ثۆبٔە کیگەرەکی
ِۀٛچێرسبْ ٚەکە ثۆ ئەٚ غٛێٕە ٔەگٛٔجبٚ ثٛٚ.ثەاڵَ صەرچٛٚٔی ئب

کرص ٚ ٌە بزِٛعتەِٛصەٌٚە، صەضەاڵتضاری ئیطفە٘بْ، ئەَ ثیرۆکەی پێػٕی
ەکبٔی رٚٚثبری یکۆتبیضا ثٛٚثە٘یچ. ٌە ِەٚصای صٚٚ کبتژِێر ڕێگبصا، ٌە کبٔی

ٚٚصەٚە، چً چػّەیە )چً کبٔی( ئەَ ئبٚەظ صەچێتەٚە ضەر چۆِی زایٕضەر
 کبرْٚ.

ەکبٔی زایٕضەرٚٚص، دەٚت فرضەسە. یٌە گٛٔضی تیراْ تب کبٔی
ٚ رٚٚتکرصٔی ئەٚ کبرٚأەی ٌە  ٖ ەکبْ ثۆجەرصەیی ٚ راٚیثەستیبری

ضەر فە٘بٔەٚە ثە ٔیبزی گٛڵپبیەگبْ ثەڕێٛەیە. ٌەِۀسڵگبی کێٛەکبٔەٚە ئیط
 ەکەْ. ڕێگبکەظ ثەَ جۆرەیە:٘بْ صەگرْ ٚ کبرٚأە کە رٚٚت صطفەڕێگبی ئی

ٔگ، ٌە ثەغی ْٚ، تبیەفەی چٛارٌەٚتبیەفەی دەٚت ٌۀگ، ٌە ِذبڵی فەرەیض
، ثەَ سۆیبْ ٔییە بریبْ ثە صەرٚ صراٚضێیثەاڵَ ک چٛار ِذبڵ ٚ کەرٚۀض،

ِەرجەی ئەٚاْ ڕێگری ٌە صزیکرصٔی ئەٚاْ ٔەگرْ، تبکٛ ئەٚاْ ثە کەیفی 
. کبتێک صزیکرصٔی ئەٚاْ ضرێژی ثکۀە ضەر کبرٚاْ ٚ ڕێجٛاراْصەضتسۆیبْ 
ٚ سێاڵتی ثەرەٚ گەرِێٓ غۆڕ  کبتەیە کە ٌە ٘ەٚار صەگەڕێٕەٚە صا، ئەٌٚە پبیس

ْ ثە ەٚە. صەچٕە غٛغتەر ٚ صزفٛي. ثەستیبری گەي، ِبڵ ٚ ِٕضاڵی سۆیبصەثٕ
برٚأی گبی کٓ صەکەْ ٚ سۆغیبْ ٌە ضەر ڕێضەر کێٛەکبٔضا ڕەٚأەی گەرِێ

تر صەچٕەٚە الی ۀێٓ ٚ سەریکی جەرصەیی صەثٓ. صٚاٚ صۆڵەکبٔضا ثۆضە صاص
شٛڕیبْ ٘ەیە ٚ ٌە ئەٚاْ ٌە سٛأطبر ٚ گٛڵپبیەگبْ ضی ِبڵ ٚ دبڵی سۆیبْ،

٘بتٕی کبرٚاْ ئبگبصار صەثٕەٚە. ٚەک صەڵێٓ سەڵکی ثەڕێسی صزفٛي، ثەتبیجەت 
بری صەکەْ ٚ٘بٚڕێی ٌە صزأی ثەستی اغکبٚی پػتیٛأییەکبْ، ثەڕغٛغتەری

کبٔی ٓ. ثەستیبریەکبٔیع کەِتر ٚا٘ەیە ثٙێڵٓ صراٚضێأصز غی کبرٚاْ ٚ٘بٚثٗ
بْ ەصەْ ٚ ٌە ٔبْ ٚ صۆیص ٌەپڕ ثەضەریبٔضاسۆیبْ ثە ئبضٛٚصەیی صأیػٓ، 

گۆڕی صەضەاڵتی صەٚڵەتضا، ئەَ صەرفەتە صەسەْ. ثە تبیجەت ٌە کبتی ئبڵٛ
ۆیبْ ِذبڵی ئیطفە٘بْ ە کەیفی سصەلۆزٔەٚە ٚ ثە چۀض لۆڵ صاثەظ صەثٓ ٚ ث
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٘ەر ٚەک ٌە ضەرصەِی ِذەِەص غب صا، ثەستیبری گەي، ٚەک  تباڵْ صەکەْ،
ْٚ ٚ ئەٚەی ٚەثەر صەضتیبْ ٘بت ثرصیبْ ٚ ٚکٌٍٛە رٚٚیبْ کرصە فەرەیض

دەٚت کەضیبْ ٌە سەڵکی گٛٔضەکە کٛغت. صەضەاڵتی ضٌٛێّبْ سبْ، زۆر 
تیبری صرێژە ثەَ کرصەٚە صەگرێ ٚ ڕێگۀبصا تبیەفەی ثەس ضەستیبْ ٌێ

 چەپەڵەیبْ ثضەْ. زۆریع ٌەٚ ٘ۆزە صەترضێت.
تۀبٔەت  ،ٔێٛ تبیەفەی سبٔەکبٔضا، صژایەتی ضبز کرصٚٚەضٌٛێّبْ سبْ، ٌە

ەصۀە صەضت ضٌٛێّبْ سبْ. ثەستیبری ٚ ە ثەضتە صسبٔبْ، یەکضی ثەصەضت
 ٕی ٔبٚی ئەَ ضبِەڕەکبْ زۆر ٌە ثەگٍەر ِیرزا ضڵ صەکەْ ٚ ثە ژٔەٚتٌٚٛ

 ،گرێت. ئێطتب ئەٚە ضبڵێکە صزی لٛرش ٌە ٘یچ غٛێٕێک ٔەکراٚەضبَ صەیبْ 
ٔێٛ سٛأطبر ٚ ٔەجەفبٚا، ئەٚیع جێی ِەگەر چۀض رٚٚصاٚێکی چٛٚکە ٌە

 ٔییە. پەرێػبٔی پێٛە صیبر
ص، ٌە ٚەرزی ٘بٚیٕضا، ٌە ٔبٚچەی کەرٚۀضاْ تب گٛٔضی سۆڵیٕە، صٚٚضە

ەاڵَ ٌە کبتی ئبرأی ثەستیبری ث ضێ ضەص چەکضار کێػکی ئەَ ٔبٚە صەصێرْ،
ٌە گٛٔضی تیراْ تب  ْ، صەچٕەٚە ضەر ِبڵ ٚ دبڵی سۆیبْ،گەٌضا، چەکضارەکب

ِۀی کەي، ٔەجەفبٚا، چٛار فرضەر ڕێگب صەِێٕێ. ٌێرەٚە صەرصەکەٚێ کەٚا ئەر
ٚ صٚٚر ٌە صزی ٚ صرۆزٔی صەژیٓ ٚ ئبکبر ٚ  ثەٚپەڕی پبکی ٚ ڕاضتگۆیی

 براضتٛٚە ٚ ثە صەِبِکەٚە ٔبژیٓ.سضە ٚ ثڕٚای سۆیبْ ثە جٛأی پ
 

 جولفای ئیسفەُاى
اڵ ٚێرصیشبْ، ٌە ٔێٛاْ جٌٛفب ٚ ێکی صٚٚ ٔٙۆِی ٔبضراٚ ثە پرصی ئەپرص

ۀییەکی ئەِەظ ئەرِ رٚٚص ضبزکراٚە، ئیطفە٘بْ صا ٌە ضەر رٚٚثبری زایٕضە
 ەی صأبٚە.ٔیػتەجێی جٌٛفب ثەرصی ثٕبس

ٔک، ٚەک سۆی طبی ٚاکڵێ رگبیٖ طب ٚ صٚٚ صئێطتب، ٌە جٌٛفب ضێسصە کڵێ
ٌەالیەْ سەٌیفەی ِەزٔی  -ەیەکطبکبٔی ٚأک، سەٌیفِبٚە. ٌە یەکێ ٌە کڵێ

ٚە صأضراٚە. ٌە ئەٚی صیکەصا ئەرِۀەٚە ٌە ئیچّیبصزیٓ ئٛج، کڵێطبی ئەرِۀە
ەکبٔی کبتۆٌیک لەغەیەکیبْ ثۀبٚی یکچبٔی تەرکەصٔیب، صأیػتْٛٚ، ئەرِۀی

کی ژیر ٚ زأبیە ٚ ٚەک ِێرصێظ پیرەص ٌە جٌٛفب ٘ەیە. ئەَ کەضەئٛأ
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ٛٚکەش ەژی ٚ ٘ەِگەڵ تەٚاٚی سەڵکی ئەَ ٔبٚچەیەصا صۆڤبْ ٌەِرۆڤێکی صٌ
 کە ثە چبٚی ڕێسەٚە ٌێی صەڕٚأٓ.ٌێی ڕازییە، ٘ەر ثۆیە ئەَ سەڵ

شبٔەیەکیبْ ٘ەیە، ئەَ ژٚٚرە پیرۆزە کبتۆٌیکەکبْ، کڵێطبیەک ٚ پەڕتٛٚک
جگە ٌەٚە، کتێجی ِەزەثی ثە سەتی ثەرگ کتێجی تێضایە. ثێ ضەص پتر ٌە ضێ

یٓ ٚ ٘ی صیکەظ ی ٚ التە. کتێجی سەتی چبپی ٚ کتێجی ئیتبڵئەرِۀی ٔٛٚضراٚ
بضیب ٌەَ رٚپب ٚ ئی جٛگرافی ٚاڵتی ئەٚ سػٗ زۆرە. کبرت ٚ ٔٗ

شبٔەیەصا گیر صەکەٚێت. ٘ەر ٌەَ کتێجشبٔەیەص، پێػتر کتێجێکی زۆر پەڕتٛٚک
ٔی ئەرِۀی جٌٛفب، اٚئٛأص، صأیػتٛثەتباڵْ چٛٚە. ثەپێی لطەکبٔی لەغە 

ەکبْ ٌە پێٕج یکەضٓ. ٌە ضەرتبضەری عێراق صا، ئەرِۀی ٘ەزار ٚ پێٕج ضەص
 ضەص جێی ئیطفە٘بْ، ضیٔبپەڕْ. جٌٛٚەکەکبٔی ٔیػتە ٘ەزار کەش تێ

 سێسأٓ. ٌە صەغتی ئیطفە٘بْ ثەفر سۆیی ٔبگرێ. 
غٛێٕەیە کە ٌە ٔسیک جٍفب، غٛێٕیک ٘ەیە ثۀبٚی فەتذبٚا، ئەِەظ ئەٚ 

کەٚتٓ ٚ صەضتە ثەضتە ثرصیبْ. بْ، ثەضەر غب ضٛڵتبْ دٛضێٕضا ضەرئەفغبٔەک
ٌە غبٔی ثبغٛٚری ئیطفە٘بْ جێیەک ٘ەیە ثۀبٚی غبرضتبْ، ئێرەظ 

ەی ٌەٚ غٛێٕەصا ِٕبرەیەکی ثەرزیبْ صأبٚە. ثە ثۆٔ یبْ ثٛٚە،ژیٕگەی ئەرِۀ
ٔیٛەی  تٛأی تبکٛتەِۀی زۆریەٚە پێپٍیکبٔەی ضبسی ٔەِبٚە، ئێّە ٔەِبْ 

ثچیٕە ضەرێ، ثە صٚای صەضەاڵتی غب٘ەثبضضا، صەٚڵەتی ئێراْ، ٘ەِیػە 
ٌەٚ الغەٚە ئبٚەز لەتیص ٚ ٔسَ فبِبْ، لەت  یەکبٔی ئبزار صاٚە،ئەرِۀی

ٔەثٛٚە ڕێگە ثضەْ ئەراِۀە ٔبٔێکی ئبضٛٚصە ثشۆْ. تبٚای ٌێ ٘بت 
ە تبیجەت ثەرەٚ ٚ ثٛٚٔەٚە. ثئەرِۀیەکبْ ثە ٔبچبر ثەِالٚ ئەٚالصا ثاڵ

یی ٚ ٘ەڵگرت، ٌە غبرەکبٔی کەٌکەتە ٚ ثۆِجبضتبْ ضەری سۆیبْ ٘یٕض
پەڕی تبظ ئەرِۀییەکبٔی ئەٚ غبرأە، ٌەٚضِٛبترا ٚ جبٚە گیرضبٔەٚە. ئێط

سۆغی ٚ صەٚڵەِۀضیضا صەژیٓ ٚ ثەثێ ٘یچ گرفتێک سەریکی ژیبٔی سۆیبٔٓ، 
 صەگەْ. ِٕضاڵی ئەٚاْ زۆر ثەثبغی پەرٚەرصە صەثٓ ٚ پێ
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 پاًی شاجەژًی قورباى لە گۆڕە

ضّی جەژٔی لٛرثبٔیبْ  ضێی ِبٔگی ئۆکتۆثەر ٌە گۆڕەپبٔی غب، ڕێٛڕٖ
رۆژی جەژٔی لٛرثبْ ثٛٚ، ئەضکۀضەر سبْ ضپٙضاری گٛرجی،  گرتجٛٚ،

ی ِبرەکرصثۆٚە، ٌە ، یەکێ ٌە ٘بٚژیٕەکبٔی ِذەِەص غبدبکّی ئیطفە٘بْ
ەی تۀیػت ژٚٚری دبکُ تبالری عبٌی لبپۆ صأیػتجٛٚ. ئێّەظ ٌە ٘ۆصەک

صأیػتجٛٚیٓ، سسِەتکبر ٚ چبیچی ٌە راضت ٚ چەپ، ثە فەرِبٔی ثەڕێسیبْ 
پبٔەکە صٚٚریبْ ْٚ، صەگەیػتٕە ٘ەر کەضێک ٌە گۆڕەصە٘بتٓ ٚ صەچٛ

ک ئبغبضی ثبغی، ٌە سسِبٔی ضپٙضار ٚ کٛڕێکی سطتەٚە. ئیػێصە
ضتی ەرگی ضپییەٚە ٌە ٔێٛەڕاثەاڵفەتضاری کبصەرٚێػی ثٛٚ، ثە جٍٛل

کەصا ٌەثەر صەَ دبکُ راٚەضتبثٛٚ، ٌە ٔسیک ِسگەٚتی ضەصر، ٌە  ٚژٚٚرٖ
ی کەٚای ضٛٚر ٚضەرثبز راٚەضتبثْٛٚ، ٘ەر ٘ەِٛ ج ضەصغبٔی راضت، پێٕ

رٚاڵی ضپی ٌە پێضا ٚ ثە سەتی ضٛٚر ٚ کاڵٚی چەرِیبْ ٌە ضەرصاثٛٚ. ٗ ٚ غ
ج ٚأضا، ضی ٚ پێٕصەِی ئەصٚٚ ثەر لیت راٚەضتبثْٛٚ، ٌە ثەرٌە ٘ەر

ثەرگی ضەرثبزەکبْ بڵی ِٛزیک ژۀیٕی سۆیبْ ثْٛٚ، جٍٛلِٛزیکژەْ، ضەر
ثْٛٚ، ضەص کەش چڵکٓ ٚ تفۀگە چەسّبسەکبٔیبْ ٘ەڕەِەکی ٚ زۆریع کۆْ 

جێژاْ ت ئێّە ٚێطتبثْٛٚ، ضەرەتب گۆرأیِێػی، ٌە تۀیػتۆپچی ثە جٍی سۆڵە
ٚای ە صٚ ٘ەڵپەڕکێ صەضتی پێکرص، ث ثە جٍکی ژٔبٔەٚە صەرکەٚتٓ ٚ ضەِب

پەٌی سۆیبٔەٚە ٘بتٓ ٚ صٚای ئەٚأیع، کٛێشب ٚ ئەٚأضا، جٛاِێراْ ثە کەٌٛ
 ڕصێٓ ضپی ٚ ثبٚەڕ پێکراٚأی غبر، ٌەگەڵ کرێکبراْ ٚ ثەر صەضتبْ، صەضتە

 ٚ ٔەزەر راٚەضتبْ.
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 کۆًەکاًی ئیسفەُاى   الرٍ ئاوڕداًەوەیەک لە تَ

ەگػتیی بثشبٔەکبْ ثثبزاڕ ٚ کبرٚأطەرا ٚ ِسگەٚت ٚ گەرِبٚ ٚ لٛت
ضەر صەرأەی صەرک ٚ ثە ثەاڵَ ئەٚ ٔەسع ٚ ٔیگبرەی سەریکە کبٚي صەثٓ،

ەی ٌە یۀگیٕیالرەکبٔەٚەیە، ئەٚ صەضت ڕ تٗ  الرٖصیٛاری کۆغک ٚ تە
 ٘ٛٔەرِۀضی ئێرأی ثە جێّبٚە، ئێطتبظ رْٚٚ ٚ ثەرچبٚە ٚ ثەر پێٛار ٔییە.

ەکابْ ٌە ٚطافە٘بْ کەش ساۆی پێاٛە ِبٔاضٚٚ ٔبکابت، ئبیغەلبَ ٚ ثبسابتی ئ
صەپەڕْ، فاٛارە ٚ ئبٚ٘ەڵاضێراْ  ثەر ثە جۆگبکبٔضا تێٔبڕۆْ ٚ ضەرٌە گٛٔجەٚە

ە. ٚەک یکبرٔابکەْ، ئەگەر ٌە جێیەکایع لەڵاجەزیەک ثجیٕای ئەٚە ٘ای ئابٚ زۆریا
ٌەٚأەظ، ثیاإەر ئبگاابصاری ٌە جااگە  ی ٔەسااۆظ ٌە ٘ەضااتبْ ٚ کەٚتٕااضایە.ِرۆڤاا
فە٘بٔی چۀضە ٘ٛٔەریبْ ٌە تی ئەَ کۆغک ٚ تەالرە، ٌە ٚەضتبکبرأی ئیطچۆٔێ

سۆیبْ سطتۆتەٚە. ٌە کۆٔەٚە گٛتٛیبٔە ئیطفە٘بْ ٔیٛەی جیٙابْ. ثەاڵَ ئێطاتب 
ە ٔەِبٚە ٚ ئەٚەی ئەٚضب گٛتٛیبٔە ثۆ ئەِاڕۆ ٔابثێ. ِەگەر یئەَ جٍٛەی جٛأی

ئێطاااتب ئەَ ثبسااابتە جاااٛأییەک ثە غااابرەکە ثجەسػاااێ. ٘ەزار جەریااات )صٚٔاااُ( 
ضاااەفە، ٌە صٚٚ  ئێطاااتب ٚێااارأەیە. چیااابیٚەستاااێ ثااابسێکی صڵگیااار ثاااٛٚ، ثەاڵَ 

ی ٘ەیە ٚ تەٚاٚ الرێه ٛٚە. ٌەضاەر صٚٔاضی ئەٚیاع تاٗتفرضەسی غبر ٘ەڵکەٚ
اضاااتی ٘ەزار جەریااجە ٚ جٌٛفاااب، ٌە صاٚێٕااای ئیطاافە٘بٔی ٌێاااٛە صیاابرە. ٌە ٔێٛەڕ
ەکبْ صیبرە. کێً ٚ ثەرصی گەٚرەی تێاضایە ٚ یچیبی ضەفە، گۆڕضتبٔی ئەرِۀی

ْ، ٌە کێاٛی صاڵٔچیاب، ٌە ٔسیکای صێکاٛرصە، )غابری یبْ ثەجٛأی تبغاراٚٚ٘ەِٛ
کااٛرص( کێااٛەزەرص، ٌە چااً فرضااەسی ئیطاافە٘بٔە. تەستاای رۆضااتەَ گٛٔااضێکی 
ِەزٔە ٌە یەک فرضاااەسی جٌٛفااااب، ثەاڵَ ئێطاااتب تەٚاٚ کاااابٚي ثااااٛٚە. ٘ەرٚەک 
تبیەفەی جٛٚەکبْ صەیابٔگٛت، گاۆڕی ضابرە، سێسأای ئیجارا٘یُ، ٌە ئیطافە٘بٔە. 

ەی جێاای ضااەرٔجٓ، ئەگەر یەکیاابْ ثجااٛٚڵێٕٓ، ئەٚی ِٕاابرە جااٛٚڵە صٚٚ ِٕاابر
ثبضای کرصْ. ٘یچ کەضێکی ئێرأی یئبرغیٓ صٚٚرترە، صەکەٚێتە جٛٚڵەصیکە ض

سیکە ٚ ِسگەٚتاای غااب، زۆر ثە ێااپاابٔی غااب، ٌەٚ ٔئەَ ڕەِااس ٚ رازۀبکاابت، گۆڕە
ەڕفێٕێاات. ٔەسااع ٚ ٔیگاابری زۆر جااٛأی ٛٚ ثیٕەرێااک صغااکۆیە ٚ ٔیگاابی ٘ەِاا
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ٌٛتفااٛاڵ، ثە غااکۆیەکی جااٛاْ ضاابزکراٚە ٚ زۆریااع ثە ێز ٘ەیە. ِسگەٚتاای غاا
صەکەْ ٚ صەیپابرێسْ. ثەثاێ ئەٚەی صرزێکای پێاٛە  گابری ٌاێپبکٛسبٚێٕی پبرێس

، ثاااێ، ٚەک ساااۆی ِااابٚە. عااابٌی لااابپۆ، صەرٚازەیەکااای ٘ێکجااابر گەٚرەیە صیااابر
کراٚە. چاً ضاتْٛٚ لٛتبثشابٔەی غبضاٛڵتبْ دٛضاێٓ، ٌۀێاٛ چاٛار ثبساضا ضابز

ئێطاتبظ ٚەک ساۆی  ضاٛڵتبٔی کاۆٔە. تاب الری ٔگتریٓ تاٗکۆڵەکە( ثە ٔبٚثب )چً
ِبٚە ٚ صیّۀێکی جٛأی ثە غبرەکە ثەسػیٛە. ئەِەظ ٌە ٔێٛەراضاتی ٘ەغات 

ەکبٔی ضااەفەٚی صا ضاابزکراٚە. سەڵااٛەتی ثە٘ەغاات صایە ٚ ٌە صەٚرەی ضااٛڵتبٔ
ثچٛٚکە، ثەاڵَ زۆر جٛأە ٚ ٌە ٔێٛەراضتی ثابسەکەصایە، ثە  الر ضەرگیراٚی تٗ
کراٚە. سااۆی ٌەٚێ ە ضااەیفٛاڵ، کااٛڕی فەتبٌیػااب، صرٚضااتغاابزاصصەضااتٛٚری 

 دٛکّڕاْ ثٛٚە. 
ضااااەر رٚٚثاااابری زایٕااااضە رٚٚص، زۆر جێاااای پاااارصی ئەاڵ ٚێاااارصی ساااابْ، ٌە

تااار ثە عەرزیاااضا ثااابری زایٕاااضە رٚٚص، صە فرضاااەر صٚٚرضاااەرٔجە، ئااابٚی رٚٚ
ڕۆصەچااااێ. پرصەکاااابٔی ساااابجٛ ٚ ِاااابرْٔٛ، ٌەضااااەر رٚٚثاااابری زایٕااااضە رٚٚص 

ە کبرٚأطاااەرای ِیرزاتەلااای سااابْ ئەِیااار، ضاااەصری ئەعاااسەَ ٘ەڵجەضاااتراٚە، ث
 سبٚەْ غکۆ ٔبضرەصیٓ غب، ثە ٔبٚثبٔگە.

 
 لە ئیسفەُاًەوە بۆ ُەهەداى

ٌە ئیطااافە٘بٔەٚە ثاااۆ ٘ەِەصاْ ثەضاااەر ڕێگااابی ساااِٛەیٓ ٚ ضاااٛڵتبٔبٚا ٚ 
پػاتی پارصی ِجەر ٌە جٌٛفب صەرکەٚتایٓ ٚ ثەضەردەضبرصا صەڕٚات. صٚی ٔەٚا

ە ٘ەثبضاابٚا ٚ ٌّجاابْ، ثە ضااێ کاابتژِێر ٚ چااً ٚ پێاإج ِاابرْٔٛ صا تێااپەڕیٓ ٚ ٌ
ٚێضا ئبٚرگەی ئیطفە٘بْ، ٌەضاەر صٚٔاضی ٌٛەک، گەیػتیٕە ئۀەٚغیرەٚاْ. ٌەس

فرضەسی ئۀەٚغایرەٚاْ گٛٔاضی  کێٛێک ضەرٔج راصەکێػێ، ٌە ِەٚصای چٛار
 ڕەظ ثەرچبٚە. چبٌٗ

ی أٚضااێی ٔەٚاِجاار، ٚەستااێ گەیػااتیٕە ئەٚێ ٘ەٚا زۆر ضاابرص ثااٛٚ. صأیػااتٛ
کبرٚأطااەرایەکی ثبغاای  ،ئێاارە چااً ثٕەِاابڵەْ. ئەَ گٛٔااضە زۆر لاابیُ ضاابز کااراٚە

صەثێااتەٚە، یەکیاابْ رٚٚ  ٘ەیە. ِەٚصای ڕێگاابکە، ثەثااێ ئاابٚە، ئێاارە صٚٚ ڕێگاابی ٌااێ
ٚصای ئەَ صٚٚ صەکبتە گٛٔاضی کاێالْ ٚ ئەٚی صیاکە، صەچێاتە، ئابٚایی ٔەجەفابٚا. ِە
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ەظ ثەضاااەر کێٛەکبٔاااضا ڕەغاااەٚە چاااٛار فرضاااەسە، ڕێگااابکگٛٔاااضە، ٌە صێااای چبڵە
ٚ، گٛٔااااضی  ەستیاااابری ٌە کبرٚأطااااەرای صایکاااای غاااابڕەکاااابٔی ثٚڕاصەثاااارێ. ٌٛ

ڕەغاە، تەٚاٚ ی چبڵەتاباڵْ صەکەْ. ٚەستاێ صۆڵا یەٚە، ٘ەِیػە چبڵەڕەغەِەدّٛصی
ٚە دەغابرگەی صزأە، ثٛٚ، صەگەیٕە ڕێگبیەکی تۀگەثەر، ثە ٔابٚی ٘ەزار ِۀای. ئە

ٌە ، ِبت صەکەْرٚأطاااەرای صایکااای غااابیەٚە ساااۆ ٌە کبٌەٚ ڕێگاااب ثەستیااابری گەي
صاِەزراٚە ٚ  ٚەستی صەرفەتضا صەضتی سۆیابْ صەٚەغاێٕٓ. ٌێارە لەرەٚڵشابٔەی ٌاێ

تفۀگچاااااای  ئەَ پااااااێگەیەظ تەٚاٚی ٌە ثەرص چێکااااااراٚە. غااااااەٚ ٚ رۆژ ثەرصەٚاَ
رٚأطاەرایەکی جاٛاْ ضابز سیک گٛٔضەکە، کبێەکەْ. ٌە ٔچبٚەصێری ئەَ ٔبٚچەیە ص
ٔێااٛ کبرٚأطااەراکەصا، ثەرصێکاای زۆر ساابٚی ِاابٚەتەٚە. ٌەکااراٚە، ثەاڵَ ثە ال ڕٚٚ

ئەٚ کبرٚأطااااەرایە  صیااابرە ئەَ ثەرصأە ثاااۆ یااابْ تبغااااراْٚ. ٚاٚڕۆکاااراٚە، ٘ەِٛ
ەزار ثٕەِاابڵە ئاابٚاییەکی ِەزٔە، ثە گفتاای کٛێشاابی گٛٔااضەکە، ٘ -تبغااراْٚ. صێااذەق

ڵی ِااب صەیاابٔگٛت، تۀیااب چااٛار ضااەصثەاڵَ ٘بٚڕێیاابٔی ئااێّە  ٌەٚێااضا ژیااٛار صەکەْ،
ِٕابرە، کاچە  ەڕفێٕاێ ٚ صەیجابتەەٌٚێک ئێّە ثیطتّبْ، ٚرچێاک کچێاک صتێضایە. ثە ل

ەثاااێ، سەڵکااای ئەَ گٛٔاااضە تاااۆرەِەی ئەٚ ٚرچەْ، کەچااای ٌە ٚرچەکە ِٕاااضاڵێکی ص
أی گٛٔااضەکە، ثە ژٔەٚتٕاای ئەَ چیاارۆکە رٚٚ گاارژ صەکەْ. صێااذەق، زۆر ٚصأیػااتٛ

ی ثەرصیٕیابْ رگاب صٖبڵیع ی تەستەی ئەضاتٛٚرە ٚ زۆر ِارگب صٖلبیُ ضبزگراٚە ٚ 
ڵکی ٛ٘ەیە، ثەاڵَ ٔەک ثە ئۀاااضازەی تیااااراْ ٚ ٔەجەفاااابٚا. صٚای تەٚاٚ ثااااٛٚٔی ِاااا

ػااااتٛکبڵێکی زۆر ثاااابظ. ئیطاااافە٘بْ، ٌە صەغااااتی صێااااذەق، چبِٚاااابْ کەٚت ثە ک
ڵی کابری کػاتٛکبڵٓ. ثە ثاۆٔەی لبەَ گٛٔضە جگە ٌە ئبژەڵضاری ضاەری ئصأیػتٛٚأ

ەیجەضااتێ ٚ صەثێااتە ضااە٘ۆڵ. یاابْ صثەیبٔیاابٔی زۆر، ئاابٚٔگی ضااەر چاایّۀەکە زر
ٚەستێ ٌە ئبٚایی ٘ابتیٕە صەرێ، ٌە ٔسیاک ِاسگەٚتەکە چبِٚابْ ثە ثەرصێاک کەٚت، 

بر تبغااااراثٛٚ، ثە ٔٛٚضااااراٚەی ثڵٕااااضی ٚ پاااابٔی ضااااێ ئبرغاااایٓ ثااااٛٚ. زۆر ٌەثاااا
 پێکەٚە، ئەَ ثەرصە گەٚرەیە کۆاڵٔەکەی گرتجٛٚ.رێکٛ

ٚ چً ساٌٛەک، گەیػاتیٕە  پێٕجی ٔەٚاِجەر، ٌە صێذەلەٚە ثە غەظ کبتژِێر
صێااااضەر، ٌە چااااٛار فرضااااەسی سااااۆڵیٕە، صەگەیە کبرٚأطااااەرای صایکاااای غااااب، 
کبرٚأطەراکە ٌەٚپەڕی جٛأیضا ضبزکراٚە، صەرٚازەی کبرٚأطاەرا، ثە سػات 
ٚ ثەرص، ٘ەڵچٕااااضراٚە ٚ کٛٔێااااک ٘ەیە ثااااۆ چااااٛٚٔە ژٚٚرەٚە، ئەٚیااااع زۆر 
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ئەٚەی صٚٚە. ٌەثەرئۀمەضاات ٚایاابْ ٌااێ کاار تۀااگەثەرە. ٘ەرٚەک ثیطااتّبْ ثە
. ٚەستااێ  ٖٚٗ ەکۀااٌێاارە ثۆضااە صاصۀااێٓ ٚ سەڵااک رٚٚت ص بْ، ٌە غااەٚصاٌٛٚڕ٘اا

ڕەکبْ ضاەثبرەت ثە تاباڵْ ٚ ئابژاٚە صەگۀە ٚثبضێکی صەٚڵەتی صێتە ئبراٚە، ٌٛ
صەرٚازەی تبراْ. ٌە تۀیػت کبرٚأطەرا، جۆگە ٚ چباڵٚێاک ٘ەیە. ٌە ِەٚصای 

اضااااتی ۀااااضاٚێک ٘ەیە ٚ ٌە ٔێٛەڕطااااەراصا، ثثیطاااات ٚ پێاااإج سااااٌٛەکی کبرٚأ
صۆڵەکەصا، ضااێ ڕێیبٔێااک ٘ەیە ٚ ثە گااٛٔجەیەکی تۀااگەثەرەٚە. ئەَ ثۀااضاٚەظ 
ثە ِەثەضتی ئبٚگەیبٔضٔە ثۆ کبرٚأطەراکە. ٌە ٔسیک گٛٔضەکە کبرٚأطاەرایەک 

ِبڵ صأیػاتٛٚیی ٘ەیە. ٌە صێاضەر تاب  یە، چٛارصەٚری صیٛاری کراٚە ٚ ضەص٘ە
ِەٚصایە. ٌە صێااضەر، صەرکەٚتاایٓ، ضااێ کاابتژِێر  گٛٔااضی لااٛلە، غااەظ کاابتژِێر

ثاٛٚ، ئەَ   زٖ ٚغاکبرۆ، ثەریٕای چەِەکە غەضات گاٗ صٚاتر گەیػاتیٕە چەِێکای
ێااک، ڕێگاابکە ثە صەضااتی چەپااضا، رٚٚثاابرە تەٚاٚ سیسەاڵٔاای ثااٛٚ، صٚای کبتژِێر

کبڵ ٌەٚپەڕی ثبغیضایە. صۆڵای لاٛلە سٛارثۆٚە. ٌۀێٛ ڕێضا زەٚی ٚزاری کػتٛ
ساااٛارییە. ثە غاااێٛەیەک ٌەگەڵ صۆڵااای گٛڵپبیەگااابْ تاااێکەڵ  ثەرصەٚاَ ضاااەرەٚ

 صەثێتەٚە، ٚەک ئەٚە ٚایە رٚٚثبرێک ثچێتە ٔێٛ زەریبٚە. 
ئەَ  ئەٚ رٚٚثبرەی ٔبِٚبْ ٘ێٕب، ٌە ٘بٚیٕضا ٚغاک ٚ ثاێ ئابٚە. کەچای ٘ەر

رٚٚثبرە ٌە ثە٘برأاضا ثباڵپیبٚێاک ئابٚی ٘ەیە. فرضاەسێکی صەِێٕاێ ثاۆ گٛٔاضی 
یە، ئااابٚێکیع ثەَ ٔااابٚەصا صەڕٚات. ِەٚصای ٔێاااٛاْ لاااٛلە کبرٚأطاااەرایەک ٘ە

گٛڵپبیەگاابْ ٚ لااٛلە، یەک فرضااەسە. لااٛلە گٛٔااضێکی گەٚرەیە، ثەاڵَ ثەغااێکی 
ٚێااارأەیەظ جێاااپۀجەی تااابیەفەی ئەفغااابٔی گەٌااای  زۆری کااابٚي ثاااٛٚە. ئەٚ

ی پێٛەصیاااابرە. ِسگەٚتێکاااای ضااااەرٔج راکااااێع ٌە گٛٔااااضەکەصا ٘ەیە، ضااااەرثبٔ
ثاااااٛٚیٓ، ٌەالیەْ  کبتێاااااک ٌە گٛٔاااااضەکە اٚە،ِاااااسگەٚتەکە ثە تۀەکە صاپۆغااااار

ٚە، راضاااپبرصەیەک ٘ااابتجٛٚ سااابٚەْ ِااابڵەکەی ئاااێّە ثگااارێ، ئەرصەغااایر ِیااارزا
ٚ ٌەٚێااضا  لەرزصار ثاٛٚ، ئەٚیاع رایکارص ثااٛٚ پۀابی ثرصثاٛٚە ثەر ِاسگەٚتەکە

ساصە، ئااااباڵی ٚەزارەتەکاااابْ ٚ ِاااابٔیگرت. ئیطااااتەپڵی غااااب، ِااااسگەٚت، ئیّاااابِ
یی ثاااۆ سەڵااک پۀااابگە ٚ جێاای ِااابٔگرتٕە. شبٔەی صەٚڵەتااابٔی ئەٚرٚپاابوٛٔطااٛڵ

یص ضاەرلبڵی سٛێٕاضٔی گٛٔضی لٛلە تبیجەتە ثە ِیرزا زەکای، ِابٚەیەک ٌە پابر
الیەْ صەٚڵەتەٚە ئەَ ئاابٚڕەی ٌااێ صراٚەتەٚە. ٌە الرضاابزی ثااٛٚە، ٌە پیػااەی تٗ
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کە ٌە ، ئەٚیاضیپ ضٛڵتبٔبٚا، یەکیابْ ٌە غابٔی چاٗ سِٛەیٕەٚە صٚٚ ڕێگب صەچێتە
 ثەَ جۆرەیە: پ گبی چٌٗە ثەغی ڕاضت، ڕێ

ضاەر رضاەسە، رٚثابت تاب عەِابرەت پێإج فرٌە سِٛەیٕەٚە تب رٚثبت پێٕج ف
یەکەٚە ساِٛەیٓ ثاۆ ەضاەرڕێگبیە. عەِبرەت تب ضاٛڵتبٔبٚا، ٘ەغات فرضاەسە، ث

 :ڕاضت٘ەژصە فرضەسە. ئەِەظ ڕێگبی  ضٛڵتبٔب،
ٌە سااااِٛەیٓ تااااب صەرچە، ضااااێ فرضااااەسە. ٌە صەرچەٚە ثااااۆ ٘ەٌاااای، چااااٛار 

یەکەٚە ساااِٛەیٓ تاااب تاااب ضاااٛڵتبٔبٚا چاااٛار فرضاااەر. ثەضاااەر ٌااایفرضاااەسە. ٘ە
ِەصاْ، صٚٚ ڕێگاب٘ەیە، یەکیابْ ضٛڵتبٔبٚا یبزصە فرضەسە. ٌە گٛڵپبیەگبْ ثاۆ ٘ە

 :پ ە صەضتی ڕاضت. ئەِەظ ڕێگبی چٌٗ  پ، ئەٚیضیىٗ ٌە چٗ
ٌە گٛڵپبیەگااابْ تاااب ئااابٚایی سٛڕەِااابٚا، غاااەظ فرضاااەسە. سٛڕەِااابٚا تاااب 

ثۆ دەضابر چاٛار فرضاەر، ٌە دەضابرەٚە تاب  عەِبرەت ضێ فرضەر، عەِبرەت
ی ٌە یپەری چااااٛار فرضااااەر. پەری تااااب صەٚڵەتاااابٚا چااااٛار فرضااااەر. ثە گػاااات

 گٛڵپبیەگبٔەٚە تب ٘ەِەصاْ ضی ٚ ضێ فرضەسە.
 صەٚرٚ ثەری ِذبڵی کەِەرە ثەَ غێٛەی سٛارەٚەیە:

ٚ  کاابٌٚەصێی ِبٌیااک ئاابٚا چیاابی ئبغاإبٚەر، ٌە ثەغاای ثاابکٛرٌە ثەغاای ڕۆژ
ەٚە یفرضاااەسی ٘ەاڵتەٚە کێاااٛێکە ٌە صە ە ثەغااای ثااابکٛری ڕۆژگٛٔاااضی پااابیی ٌ

 ٛۀض سۆی صۀٛێٕێت.غی ثبغٛٚر چیبی ئەڵٗ صیبرە، ٌە ث
 کٛێشبی گٛٔضی صەرچە، ئەَ زأیبریبٔەی پێضایٓ:

کەٚتای صٚٚضبڵ ٌەٚەپێع، تبیەفەی ثەستیابری صەرچە ٚێاراْ صەکەْ. ٌە رێ
صٔاای ِذەِەصغااب، تێااک ٘ەٚاڵاای ِریٕااضا، کب٘ەزار ٚ ٘ەغاات ضااەص ٚ دەٚتاای زا

ی گٛٔااضی صەرچە صەیاابٔسأی چیبٔػاایٕەکبْ پەالِبریاابْ صأیػااتٛٚأثااۆٚە، ثاڵٚ
ٚ ِابڵی سۆیابْ ثآ. چەک ٚ  ثۆیە ثیریبْ کرصەٚە ٚریابی ضابِبْ ەصەْ، ٘ەرص

بْ ٔاااۆژەْ کااارصەٚە، ثەاڵَ چۆڵیااابْ کاااڕی ٚ غاااٛٚرە ٚ صیاااٛاری صەٚری صێیااا
یٛارەکبٔاضا زیابتر ٌە ٌێ ضۀضْ ٚ رۆژێاک صٚاتار ٌەژێار ص ٌیبْ ثەستیبریگەي ٘ٗ

ی گٛٔااضەظ سۆیاابْ ٌەٚ ىاا٘ەزار کەش ثە گااٛرز ٚ چەکەٚە ئبِاابصە ثااْٛٚ. سەڵ
 ِباڵٔەصا غبرصەٚە غٛٚرە ٚ صیٛاری ثبغیبْ ٘ەثٛٚ. 
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ٚٚ ثااٛٚٔەٚە ٌەگەڵ ەصا ثااۆ ثەر گااری کاارصْ ٌە سۆیاابْ ٚ ڕٚٚثەڕصێاای ٌەٚ
٘ەثااٛٚ. ثەاڵَ ٘ەرٚەک صەڵااێٓ  ٘ەزار ثەستیاابری تۀیااب صٚازصە کەش چەکااضار

چیبٔی ثەستیابری تباڵٔچییە، پێػیبْ ثە لەي ٚ ثەرصێک، ئەَ صٚازصە تفۀگ ضەت
پێکضاصأە صا غااەظ ثە ئاابٚاتی سۆیاابْ ثااگەْ. ٌەَ غااەڕٚ ػااتگاارت ٚ ٔەیبٔٙێ

بٔیع غاااەظ ٌٛٚڕ٘اااکەش ٌە سەڵکااای ئااابٚایی صەرچە کاااٛژراْ ٚ ٌە تااابیەفەی 
. ٘ۆزی صزاْ، صٚای کٛژرأی غاەظ کەضایبْ پبغەکػاێیبْ کارص ٚ ْصزکٛژرا

کرصٔی ثاۆ تاباڵٔ ٌاٛٚڕٖک صٚاتر دەٚت ٘ەزار ە ڕەلەی ڕێضا گەڕأەٚە. ِبٚەیەث
ٔٛٚضای ەثەرئەٚەی سەڵکای ئابٚایی ثە چبرەئەَ گٛٔاضە سۆیابْ ٌە صەضاک ٔاب، ٌ

سۆیاابْ صەزأاای، پااێع ئەٚەی صزاْ ثااضەْ ثە ضااەریبٔضا، ٌە صێ صەرکەٚتاآ ٚ 
ەٚێااٛە ٌسۆیاابْ گەیبٔااضە لەاڵی ئبٔااضِٚە، ٌە ٔیااٛ فرضااەسی گٛٔااضەکە. ئەٚضااب 

َ ٌە پٛٚغایبْ کارصْ ٚ ٘ابتٕەٚە جابرەظ صەبٔی تاباڵٔچی ٚ ئەٌِٛٚڕ٘اصاگژأە 
اڵَ ئاابسرەکەی ثەستیاابری بڵی سۆیاابْ، ٚاتە گٛٔااضی صەرچە. ثەِبڵ ٚ دااضااەر

ثە تاباڵْ  گەي، گٛٔضی صەرچەیبْ کابٚي کارص ٚ ٘ەرچای ٚەثەر صەضاتیبْ ٘ابت
ێکیبْ چۀاااض گٛٔاااضثرصیااابْ. ٌە صٚای ٚێرأکااارصْ ٚ ِبغاااتٕەٚەی صەرچە، ٘ەر

غب، ٘ابتە ص. صٚای ئەٚەی سبٚەْ غکۆ ٔبضرەصیٓ رک ٌەضەر ڕێگب ثٛٚ تباڵٔیبْ
ضرێژی کەَ ثااۆٚە، کٛێشاابی گٛٔااضی ضااەر تەساات، ٚاڵت ٘ااێّٓ ثااۆٚە ٚ صەضاات

ْ، ئاابی ضاابِبٔی ئاابٚایی سااۆیی گەیبٔااضە تاابرا ە، ثە ٔیاابزی ٚەرگاارتٕەٚەیصەرچ
ٔااۆکەرأی ثەاڵَ  ثەغااکٛ ڕێگاابیەک ثااۆ لەرەثااٛٚکرصٔەٚە ٌەثەرچاابٚ ثگیرێاات،

ی کٛێشب ثاضەْ ثە ئەِیار، صاٚای ئەٚەی ٘ەٚاڵی ٘بتٕ ِیرزاتەلی سبْ ئەِیر، ثۆ
صەکرص. کٛێشب ئەٚ ثڕە پٛٚڵەی ٔەثاٛٚ ثیابْ صاتاێ، ٘ەر ثاۆیە  تّۀیبْ ٌێ ضەص

ِٚەت ثێااجەظ ثااٛٚ، ثە ثااڕا ٚ ٌە ڕەدّەتاای دکااٛ تۀیااب زەدّەتاای ڕێگاابی پااێ
ٌێّبْ سابْ، ِبٚەیەک ضاٛ تبڵ گەڕایەٚە ثۆ کبٌٚە صێی صەرچە. صٚایٗ صەضتی ث

تّۀای ٌە ٘اۆزی  ج ضاەصبْ ٔەصاثاٛٚ، پێإٌٛٚڕ٘اثە ٘ۆزی  سی ژیبٔی ثبیٗ کە ٌٗ
 بْ ضۀض ٚ صەِػتی سەڵکی ئبٚایی صەرچەی ٔب.ٌٛٚڕ٘

گٛٔااضی کااٛارە، غااەظ کاابتژِێر  ئاابٚایی صەرچە تااب -ر ٔااۆیی ِاابٔگی ٔۆڤّجااٗ
ضت، ئەٚیضی ٌە ا صٚٚ ڕێگب ٘ەیە، یەکیبْ ٌەڕاڕێگبیە. ٌە صەرچەٚە ثۆ ضٛڵتبٔبٚ

 ٕەیە:غٗ ثەَ چ پ. ڕێگبی ثەغی ڕاضت صەضتی چٗ
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کە تاب ٘ەٌای یەک فرضاەر ٗ ٌە صەرچەٚە تب ِەیضأەکە ٔیٛ فرضاەر، ٌە ِەیضأا
بٚا ضاێ فرضاەسە، ٚ ٘ەٌی تب ضٛاراٚا یەک فرضەر ڕێگبیە. ضٛاراٚا تب ضاٛڵتبٔ

 صایە. گٛٔضەکبٔی ضەر ئەَ ڕێگبیبٔە چۆڵٓ.ثەاڵَ ڕێگبکبْ ثەضەر کێٛ
ٌە ٔاااابٚچەی کەزازەٚە ثە ٔاااابٚچەی کەرێااااسەٚە صەڕٚات ٚ  پ بی چااااٗڕێگاااا

ی ئەَ ٔبٚچەیە تاٛرکٓ صأیػتٛٚأٔێٛ رێگبصا کێٛ ٚ چیبیەک ٔییە. راصەثرێت. ٌە
 ٚ ثە تٛرکی صەثێژْ. ٌە صەرچەٚە تب ئبٔضزیب فرضاەسێکە، ئبٔاضزیب تاب گاٛڵ تەپە

بٚا یەک تاب گٛڵػاۀ فرضاەسێکە. زیآ کەٚ یەک فرضەسە. گٛڵتەپە تب زیآ کەٚ
فرضااەسە. گٛڵػااۀبٚا تااب کااٛارە ٔیااٛ فرضااەسە. ضااێ صێ تااب ضااٛڵتبٔبٚا یەک 

ی ٌە صەرچەٚە تااب ضااٛڵتبٔبٚا غااەظ فرضااەر ٚ ٔیااٛە. ئەٚ یفرضااەسە. ثە گػاات
ٛ فرضااەسە ٚ کااێڵگەی ثبغاای صایە ِەٚصاکەی ٔیااصۆڵەی ئەَ گٛٔااضأەی ٌە ئاابِێس

 ْ ٘بتیٓ.ٔێٛ رێضا ٌە چۀض جێ تٛٚغی سەرِبْ ٘ەڵگرتٓ ٚ کبکێػب٘ەیە. ٌە
الی ضاەصە، ڕێگابکەی زۆر ٔبسۆغاە. ڕێگابی ثرصٔای  ثەرەٚ سٛاری ثاۆضەر

ە ٚ ثەزەدااّەت ٘ێااسی ضااەرثبزی ٌێاای صەرصەچااێ. ٌە ٔاابٚچەی یتۆپشاابٔەی ٔیاا
جٛٚٔە ئەٚە ٛرص، تٛٚغاای صٚٚ ساابپٛٚرە صێ ٘اابتیٓ، ٘ااۆی ئەٚ کاابٌٚصەغااتی کاا

 ثٛٚ سەڵکی ئەَ صٚٚ گٛٔضە رەٚأەی ضٛڵتبٔبٚا کراثْٛٚ.
 ٌە گٛٔضی کبصر تب ضٛڵتبٔبٚا پێٕج فرضەسە. -ر ڤّجٗصەی ِبٔگی ٔۆ

 
 سوڵتاًاوا

پااێع ثاابثی ئەضااکۀضەر ساابْ ی ضااٛڵتبٔبٚا، ضاای ٚ چااٛار ضاابڵ ٌەٚەغاابر
ٚە. ئەٚۀاااضەی گەڕاَٚ غااابری ئااابٚا سااابٚێُٕ ٔەصیاااٛە ٔە ٌە ٚصرٚضاااتی کااارص
ٌە ئێراْ، تەٚاٚی کۆاڵٔەکابْ ضاۀگ فەڕظ کاراٚە ٚ جاۆگەٌەی  ئیطالِجٛي ٔە
 ی ثە غێٛەی ِێعّبری ضبز کراْٚ. ٚەثرێت، ِبڵەکبْ ٘ەر ٘ەِٛئبٚی پێضا راص

صەٚری غبر صیٛار کراٚە ٚ عەِبرەتەکەظ پابزصە ئبرغایٕە. ثاۆ ٘ەر پۀجاب 
ِەتر ٌە صیاٛارەکە ثاٛرجێکی چابٚە صێاری ثە لەاڵفەتێکای جاٛاْ لاٛت ثاۆتەٚە. 

ئەٚ  الری لااٛٚڵە، ثەثااێ ئاابٚ. تااٗ  زٖ ر صەٚری غاابر سۀااضەکە ٚ پاابزصە گااٗچااٛا
ضٌٛێّبْ سبْ ئەِیر تاّەْ )ضاٌٛێّبْ سابٔی ئەفػابر لبضاٍّٛٚ، ٔبضاراٚ  غبرە

 ثە سبْٚ ئیشتیبر(، ثۆ صەضەاڵتی سۆی ضبزی کرصثٛٚ.
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ەڵااضا ثااٛٚ، ٌە ِێاارصەی ٌەگتفٍاایص، ئەٚ پێرەکبتێااک ئبغااب ِااذەِەص ساابْ ٘اابتە 
ٕبِەی، ئەٚیاع ٔۆصا، ٌە کبتی ٚاژۆکرصٔی پەیّبٔٚ  ضبڵی ٘ەزار ٚ ٘ەغت ضەص

کە ساابٚۀی ِااسگەٚت ٚ فێاارگەیەکە. عەِجبراٚەکاابٔی ئەٚ ٌەٚێ صەثێاات. غاابرە
ە ثابسی غبرە صە ئبرغیٓ لٛٚڵٓ. ثبزاڕێکی چٛار الی ٘ەیە، ثبسێاک، ٔبضاراٚ ث

ی ئەَ صأیػااتٛٚأکاااڵٚ فەرۀگاای صرٚضاات کااراٚە.  الرێىی غااب، ٌەٚ ثاابسەصا تااٗ
ٓ. صٚٚ فرضااااەر ٚ ٔیااااٛ صٚٚر ٌەغاااابر، سیکەی چااااٛار ٘ەزار ِاااابڵێااااغاااابرە ٔ

فرضااەر ٚ ەریاابچەیەکی سااٛێڵێٓ ضااەرٔج راکێػااە، رٚٚثەری غااەظ ٌە یەک ص
ەکرێاات ثەَ سااٛێڵێٕەصا تێپەڕیاات، ثەاڵَ ٌە ٚەستاای ٔیااٛە. ٌە کاابتی ٚغااکبٔیضا ص

 ثبراْ ثبریٕضا ٔبغێت.
ستی گرتٕی ٖ ضەر ئبٚەکە ثە لەرای صٚٚ لبِک سٛێ ٘بتۆتە ضەرێ. ٌە ٌٚە

ٌە ئابٚ، ساٛێیەکە صەگارْ. سٛێضا لاٛڵکەیەک ضابز صەکەْ، صٚای ئەٚەی پڕثاٛٚ 
ثاۆٔێکی  ِەظیە ٘ەر ٌەَ ئبٚە ساٛێی ضاٛٚر ثەصەضات صە٘ێإٓ، ئە ٘ٗجبری ٚا

ٚ کەِتار  ئەِەظ زۆر ثۀارسە ،ەڵاێٓ ڕیػاەی ٚۀەٚغاەتبیجەتی ٘ەیە ٚ پێی ص
 ٔە ٌە صە لااٛڵکەصا لااٛڵکەیەکی ئاابٚا پااێع صێاات. ثااۆّٚٔااٛ صەضاات صەکەٚێاات. ثااۆ

کە صەصەْ. ٌە ضااٛڵتبٔبٚا ٌە عەرزە گااِٛرک ٔاابصەْ. تۀیااب دەلاای ورێاای سااٛێ
ٔسیک لٛتبثشبٔە ٚ ِسگەٚتەکە چبِٚبْ کەٚت ثە چۀض عەِجبراٚێاک، ئەٚأایع 

اڵَ پٍیکبٔەیاابْ ٔەثااٛٚ، کەچاای ٌە غااٛێٕێکی ٚڵە. ثەٚ صە ئبرغاایٓ لااٛ ٘ەریەکە
غبرەکەصا عەِجبراٚەکبْ تبثٕاضیٕی ئابٚەکە پۀجاب پێپٍیکبّٔابْ ژِابرص. ٌە ٔسیاک 

ۀض، ٔسیااک ثرٚجێاارصە ٚ ٌە گٛٔااضی غٛغااکبٚا، ضااٛڵتبٔبٚا، ٌە ٔاابٚچەی ضااەرث
ئەِەظ ٌە  ئەٚیع ٌە ضٛڵتبٔبٚا صٚٚر ٔییە، فەرظ ٚ ِابفٛرەی جاٛاْ صەچإٓ،

ثەاڵَ ٌە  ێک ثاااابیی پێاااإج تااااب ٘ەژصە تااااّۀە،غااااجێاااای سۆیااااضا ٘ەر تەسە فەر
بڵی ال٘اااٛٚر چٕاااضراثْٛٚ. ثااابیی ْٚ لبڵیّااابْ ثیٕااای ٌە غاااێٛەی ثەرِاااٚفەرەیاااض

ٚ٘ەٚایە. ٔبٚا ٘ێکجاابر غااٛێٕێکی سااۆظ ئاابٚتااّەْ ثااٛٚ. صۆڵاای ضااٛڵتب صٚٚضااەص
تەٚە صٚازصە فرضاااەر ٌە غااابر صٚٚرْ، ثەاڵَ ٌە ٘ەاڵکێٛەکااابٔی ٌە ثەغااای ڕۆژ

٘ەاڵتااای غااابر، ئەَ صۆڵە ە غااابٔی ثااابکٛری ڕۆژئااابٚاٚە ٌە غااابر ٔاااسیکٓ. ٌڕۆژ
ییەکاابْ صرێااژەی ٘ەیە تااب صەگاابتە غاابری ضاابٚە. ضااٛڵتبٔبٚا ثااۆ گرتٕاای ثەستیبر

رصْ صەضاتیبْ کااٛرت صەکابتەٚە. ٚەستااێ ٌەَ کاغاٛێٕێکی زۆر ثبغاە ٚ ثااۆ صزی
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غٛێٕە ٔسیک ثجٕەٚە تبزە گەڕأەٚەیبْ ئەضتەِە. ئەَ غبرە جێی دەٚت ٘ێسی 
کرصٔی غاابرەکەصا، فەتذعەٌاای غااب چۀااض کاابتی ضاابزضااەرثبزی صەثێااتەٚە، ٌە 

جبرێااک ضااەرصأی ئەَ غاابرەی کاارصٚٚە. ثاابظ صەیسأاای لاابیّی ٚ لااۆڵی ئەَ 
. ثە ثاۆٔەی غاۆرە کابتی ٔابٚچەکەٚە گڵای غبرە پػتێکی ثبظ صەثاێ ثاۆ ئێاراْ

ٚ  ٔیااایە، ٘ەر ثاااۆیە ٌێااارە کػااات ٚ کااابڵ ثەکەِااای ثەر٘ەَ صێااات ثبغااای ٌاااێ
ەژێإٓ. زۆریاع ثە٘ەرزاْ صەیفرۆغآ. سەڵکەکەظ سۆیبْ ثە سٛێ فرۆغای ص

ێ صار ٚ صرەسااااتە. ەکی کاااابکی ثە کاااابکی ٚ ثەثاااایصەغااااتی ضااااٛڵتبٔبٚا چااااۆڵی
ثبریٛە ٚ ئەٚۀضەی چابٚ  صەزأی ثەفر ەریبچە صەکەی ٚاٚەستێکیع ضەیری ص

ضااٛڵتبٔبٚا زضااتبٔی  ەریاابچەیەص٘ەتەر صەکاابت ضااپی صەکاابتەٚە. ثە ثااۆٔەی ئەَ 
ەثبرێ. جبری ٚایە ساۆ ٔابگرێ زۆر جبر ئبرغیٕێک ثەفر ص ضەست ٚ ٔبسۆغە،

 ەتبٚێتەٚە. ٚ ص
ٔی ْٚ ٚ چاٛار ڕێیابٚی ٔبٚچەی کەزازی ٚ فەرەیضیضٛڵتبٔبٚا سبڵی ضەرەک
ٌە ضاٛڵتبٔبٚا صەچێاتە ضابٚە ٚ لاَٛ ٚ تابراْ،  رصْ،ئەَ ِەڵجۀضە صێتە ٘ەژِبرک

صأی کەِتااااار ٘ەیە. ٌە صای غااااابری ضااااابٚە ٚ لاااااَٛ گٛٔاااااض ٚ ئااااابٚەثەاڵَ ِەٚ
ٚە ڕێگاب ٘ەیە. . ثۆ ئیطفە٘بْ ٌە دەضبر ٚ صەرچەثرٚجێرصەٚە صەچێتە دەضبر

ثۆ ٘ەِەصأیع ثە جبصەی صەٚڵەتابٚاصا صەڕٚات. ٌە ضاٛڵتبٔبٚا تاب ٘ەِەصاْ صٚٚ 
ەَ ٌە ضااٛڵتبٔبٚا تااب دەضاابر پێإج فرضااەسە. صەٚڵەتاابٚا تااب ٔاابٔج ڕێگاب ٘ەیە، یەک

غەظ فرضەر. صٚٚەَ ڕێگب ٌە ضٛڵتبٔبٚا تب سٛٔضاة ضێ فرضەسە. سٛٔضاة تب 
کٛرص سۆر ضاێ فرضاەر. کاٛرص ساۆر تاب ثبرثۀاض چاٛار فرضاەر. ثە گػاتی ثە 
صٚٚەَ ڕێگااابصا ٌە ضاااٛڵتبٔبٚا تاااب ٘ەِەصاْ ضااایبزصە فرضاااەسە. ڕۀاااگە ٌێااارەصا 

 ٌە لەڵەَ کەٚتجێ. ِۀسڵێک
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 داىەًسڵەکاى لە ئیسفەُاًەوە بۆ ُەهەه

 صاْ ثەَ غێٛەیەْ:ِۀسڵەکبْ ٌە ئیطفە٘بْ تب ٘ەِە
ٌە ئیطاافە٘بٔەٚە ثااۆ لەصەِگااب پێاإج فرضااەسە. ٌە لەصەِگااب تااب سەضااجی جاابْ 
ضێ فرضەسە. سەضجی جابْ تاب جابٚرش چاٛار فرضاەر. جابٚرش تاب سٛٔاضاة 

ضەر. ٌە کٛرص سۆرەٚە تب ثبرثۀاض ضێ فرضەر. سٛٔضاة تب کٛرص سۆر ضێ فر
ی ٌە ئیطاافە٘بْ تااب یچااٛار فرضااەر. ثبرثۀااض تااب ٘ەِەصاْ ضااێ فرضااەر. ثەگػاات

٘ەِەصاْ ثیطت ٚ پێٕج فرضەسە. ڕێگبی صٚٚەَ ٌە ئیطفە٘بْ تاب دەضابر پێإج 
فرضااەر. دەضاابر ثااۆ سەضااجی جاابْ ضااێ فرضااەر. سەضااجی جاابْ تااب ٘ەِەصاْ 

تاااب ٘ەِەصاْ ثیطااات ٚ پێااإج دەڤاااضە فرضاااەر، ثەضاااەر یەکەٚە ٌە ئیطااافە٘بْ 
 فرضەسە.

 
 سوڵتاًاوا بۆ تاراى

ٌە ضٛڵتبٔبٚا ثۆ ثرایّبٚا پێٕج فرضەر. ثرایّابٚا تاب لەرەٚڵشابٔە دەٚت فرضاەر. 
ٌەٚێػەٚە تب ضبِبْ پێٕج فرضەر. ضبِبْ تب غبری لَٛ چٛار فرضاەر. ٌە لاَٛ تاب 

ێ کبرٚأطەرای پرصی صەالک چٛار فرضاەر. پارصی صەالک تاب دەٚزی ضاٛڵتبْ ضا
فرضەر. دەٚزی ضٛڵتبْ تب کۀبرە گارص ٔاۆ فرضاەر. کۀابرە گارص ثاۆ تابراْ پێإج 
فرضەر. ثەضەر یەکەٚە ٌە ضٛڵتبٔبٚا ثۆ تبراْ، ٌە ڕێگابی ثرایّابٚا، صٚٚ فرضاەسە. 

ٌە ضاٛڵتبٔبٚا تاب صاٚصاٚا پێإج فرضاەسە.  -ٌە ٌێگبی صٚٚەِەٚە ضٛڵتبٔبٚا ثاۆ تابراْ
ْ ثۆ ئبٚە دەٚت فرضەر. ئبٚە تاب ضابٚە صاٚصاٚا تب ئبغتیبْ غەظ فرضەر. ئبغتیب

پێٕج فرضەر. ضبٚە تب رٚثبت کەریُ پێإج فرضاەر. ٌە رٚثابت کەریاّەٚە تاب عەٌای 
ی ٌە یغاااب٘ەثبش پێااإج فرضاااەر. ٌە ٚێػاااەٚە ثاااۆ تااابراْ پێااإج فرضاااەر. ثەگػااات

 ضٛڵتبٔبٚا، ثۆ تبراْ چً ٚ یەک فرضەسە.
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 لە سوڵتاًاوا بۆ ُەهەداى

ەر. ِیاااراٚا تاااب صە٘ەک پێااإج فرضاااەر. ضاااٛڵتبٔبٚا تاااب ِیاااراٚا غاااەظ فرضااا
ٌەٚێػاااەٚە تااااب صە٘ەک پێاااإج فرضاااەر. صە٘ەک تااااب ٔەرا، غااااەظ فرضااااەر. ٌە 

 ضٛڵتبٔبٚا تب کبغبْ ضی ٚ ضێ فرضەسە.
ۆرەٚە تاااب پەری چاااٛار ٌە گٛٔاااضی تااا -ِۀسڵااای گٛٔاااضی تاااۆرە تاااب٘ەِەصاْ

کەضااە. ٌە پەریەٚە تااب زەِیٕاابٚا  ی ئەَ گٛٔااضە صٚٚضااەصصأیػااتٛٚأفرضااەسە. 
یەکە ٚە تااۆرە تااب ٚا تااب ٘ەِەصاْ پێاإج فرضااەر. ثەضااەررضااەسە. زەِیٕاابپێاإج ف

 ارصە فرضەسە.ٛ٘ەِەصاْ چ
صٚازصەی ِبٔگی ٔٛاِجەر ٌە ضٛڵتبٔبٚا ٘بتیٕەصەرێ، ثە غەظ کبتژِێر ٚ صە 
ساااٌٛەک گەیػااااتیٕە ئااابٚایی ضااااٛزەْ. ثە ضااااێ کااابتژِێر ٚ ثیطاااات سااااٌٛەک 

ثە صار چٕبرێک کەٚت  صۆڵەکبِبْ ثڕی ٚ گەیػتیٕە کبٔیبٚا. ٌەٚ گٛٔضە چبِٚبْ
رز ثٛٚ. ثیطت ٚ صٚٚ غەلبٚی ثبزٔەیی ثٛٚ. پەٌێکی ئەٚ صارە ضێ ئبرغیٓ ثە

ە ٚ تۆپشبٔە پێیضا ییٔضەرێ زۆر ثبظ ٖٔ ئەٚ گۆالٚێک ٌە ٔسیک کبٔیبٚایە. جبرێ
ٚ صٚٚ ثجااڕْ.  ِەگەر ثە غاابْ ٚ لااۆڵ، صەثااێ ڕێگااب کە ِاابر ٚەضااەر ٔاابکەٚێ،

کێااٛە ڕٚٚثەڕٚٚیاای  غاابزۀضەچیب. ئەَگەیػااتیٕە  ر ِجااٗ ضاایبزصەی ِاابٔگی ٔۆڤٗ
یە. ئەٚ جێیەی کەیشەضرەٚ تێیضا ْٚ ثاٛٚ. )فرصەٚضای غابعیر ئبٚایی جٛرضیٕ

 ٌە غبٔبِەصا ثبضی کرصٚٚە(.
ٌە ٔسیااااک ڕێگاااابی دەضاااابر،  -ضاةیاااابْ ٚ ژیاااإگەی سٛٔااااچیرۆکاااای ٘بٚڕێ

ەضارەٚ ضاەری کەیش صا ٚتٗ غاىٗ ە ثۀابٚی غابزۀض چیاب، ٌەٚئٗ٘ەی ٚتێه غىٗ ئٗ
ەڵاااێٓ ٘ەر پێااإج صا صەِەٚ جەژٔااای ٔەٚرۆز، ٚەک ص ٚتٗ غاااىٗ ٌەٚ ئٗتێاااضا چاااٛٚ. 

جبرێاااک صۀگااای تاااۆپ ثەرگاااٛێ صەکەٚێااات. تااارش ٚ گِٛااابْ ٚای ٌەٚ سەڵاااکە 
ثکەٚێاات. ثە ٚتەی   ٚتٗ غااىٗ ە تااٛسٕی ئەٚ ئٗیەی ٔیااٚکەش زاتاای ئە کاارصٚٚە

یی چۀااض کەضااێک ضااێ کەش ٌە سەڵکاای گٛٔااضەکە ثااۆ ٚەصەضاات ٘ێٕاابٔی زأیاابر
ٔەگەڕاٚٔەتەٚە. کاابثرایەکی  رگیس یبْ کاارصٚٚە ٚ ٘ااٗ ٚتٗ غااىٗ ضااەر صأاای ئەٚ ئٗ

 ٚ ئەِەظ چیرۆکی ئەٚە:  ٚتٗ غىٗ پێی گٛتیٓ، ِٓ چِٛٚەتە ئەٚ ئٗ ڕٌٚٛ
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رگااابی کبرٚأطاااەرا ٖ ە ژٚٚرێ، ٚەک صیرگااابٚە صەچیاااٖ ٚەستاااێ ٌە یەکەَ ص
ە. یتێاضا ٔیا یگەٚرەیە، کبتێک چٛٚیە ژٚٚرێ صەگەی ثەدەٚزێک چۆڕێکی ئابٚ

الی دەٚزەکە ِەغااشڵ صایطااێت. ئااێّەظ ٌە سەڵکاای ئەَ گٛٔااضە  ٌە ٘ەر چااٛار
ی ِغاابرەکەٚە صەثیٕااضرێ. ٌە رگااب صٖثیطااتِٛبٔە غااەٚأە ضااۆڵەی رٚٚٔاابکی ٌە 

سەڵکێکای زۆر صەچإە زیابرەتی. کبتێاک  سیک ئەٚ گٛٔاضە ئیّابِساصەیەک ٘ەیە،ٔ
ٔە ٔسیااک غاابچیب، ٌە ٚاڵسەثەرزە گەٚرەگەي ٚ ِەزٔاابٔی صەٚڵەتاای ئێااراْ صەگە

زْ ٚ ثۆ ڕێسٌێٕبٔی ئیّبِساصە دەفتب ٘ۀگبٚ ثە پێیابْ صەڕۆْ. ثە ثاۆٔەی ەثەصاص
ثکەیآ. ئەٚ ِغابرە   وٗ ٚتٗ غىٗ ێّەظ ٔەِبْ تٛأی ضەرصأی ئٗثەفر ٚ ضەرِب ئ

ٛەکە ٌە جۆرغیٕەٚە ِەٚصاکەی ضێ کبتژِێرە. ٔبثێ ئەِەغّبْ ٌەثیار ثچاێ کێا
یە ٚ ٘ەر گااابزی تێاااضا  ٚتٗ غاااىٗ کااابتی ساااۆی گڕکااابٔی ٌاااێ صەرچاااٛٚە، ئەٚ ئٗ

زیٕەٚارێااااک ثچێااااتە ژٚٚرێ صەسٕکااااێ ٚ ٌەٚێااااضا صەِاااارێ. ئەٚ صۀااااگەظ کە 
کی ٔبسی چیبکەیە ئبٚر صەگارێ ٚ جبرێک ٌە چەغٕی تۆپ صەیجطتٓ، ئب٘ێجبرٔب

صۀگااای صێااات. ئەِەظ ئەٚ کااابتە یە صڵاااۆپە ئااابٚ صەکەٚێاااتە ضاااەر ئاااب٘ەکی ثااآ 
سەڵااک  عەرزەکە ٚ ئەَ گاارِەیە صێااتە صەرێ. کبتێااک صەڵااێٓ ٌە کاابتی ٔەٚرۆزصا

ٌەٚ ضاااەرٚثۀضەصا  ٚت ِٚغااابراْگاااٛێی ٌە صۀاااگەکە صەثاااێ راضاااتە، ئەغاااکە
چۆڕەیاابْ ٘ەیە ٚ صڵااۆپەصەکەْ. ئەٚ غااۆلەی ٌە صٚٚرەٚە صەیجیاإٓ ئاابٚری ئبٚە

 ضٛٚتبٔی گبزەکەیە.
ٌە٘ەِااجەر غاابزۀضچیب، ٌە گٛٔااضی ٘اایکەْ چبِٚاابْ ثە گۆڕضااتبٔێک کەٚت. 

تبغراْٚ. ٌەضەر ثەرصێاک کێٍەکبْ ٔٛٚضراٚەیبْ ٌەضەرە ٚ زۆر ثەڕێک ٌەثبر 
 ئبٚا ٔٛٚضراثٛٚ )ثی ثی جبْ( ٚێٕەی تەغی ٌە ثەرەصەکە ٘ەڵکۀضراثٛٚ. 

صەڕٚاتە ساٛارێ.  ٌە صۆڵی دەضبر ٚ ئبٚصڕی تاۆرە، رٚٚثابری زایٕاضەرٚٚص
صۆڵێکااای ٘ێکجااابر زۀاااٛێر ٚ ساااۆظ صیاااّۀە. ئەَ رٚٚثااابرەظ ٌە چۀاااض الٚە 

ٓ جٛێ ثۆتەٚە. کبتێاک ٌە جۆگەی ٌەثەر ٘ەڵجەضتراٚە ٚ ثە ِەثەضتی ئبٚصاغت
ٔێااٛ ئەٚ کێااٛأەصا ْ ثەفرێکاای زۆریاابْ ثەضااەرەٚەیە. ٌەصێ صەرکەٚتاایٓ چیبکااب

 چیبی ئەٌٛۀض ثە ِێسەری ضپیەٚە سۆ ئۀٛێٕێت.
ِجار ٌە سٛٔاضاثەٚە ثە چاً ٚ پێإج ساٌٛەک گەیػاتیٕە  چٛارصەی ِبٔگی ٔۆڤٗ

ەکە ٚ ثابراْ ٚ گارِەی ٘ەٚراْ ثاٛٚ. رٚٚثابر کٛرص سۆر، ئەٚ غاەٚە ثریطاکە
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ە ٚ پارصە یثەاڵَ ئابٚی زۆر ٔیا ێٕج ضبجٓ، ٚاتە پابزصە ئبرغایٓ ثاٛٚ،پۀجب ٚ پ
ڕٚٚسااابٚێکی ٌەضاااەر رایەڵ کاااراٚە ٚ زۆری ٔەِااابٚە صار ٚ پەرصٚٚیااای تێاااک 

 سێ.ٚثڕٚ
ڕێگااابکەی صەچێاااتەٚە  ضێکی صڵگیااارە، ٌەٚەڕگەی ثبغااای ٘ەیە،سٛٔاااضاة گٛٔااا

بزکرصٔی ئاابٚاٚە. غااێٛەی ضااٚری ڕۆژضااەر صەٚڵەتاابٚا. ٚاتە ٌە غاابٔی ثبغااٛ
 ەکبٔی ضٛڵتبٔبٚا صەچێ.ِٚبڵەکبْ ٘ەر ٌە سبٔٛ

ضا غاابر ثااٛٚە. ئێطااتب گٛٔااضێکە ٚ ضااەص ثٕەِاابڵەی تێااضا کەزاز، ٌە کاابتی سۆیاا
تەپە، تەپکاااێکە ٌە صەضاااتە راضاااتی غااابری کەزاز، ٌە ٔسیاااک ٔیػاااتەجێیە. لەرە

ێارەٚە لەرەضاٛٚ ەڵاێٓ گٛٔاضاٚا. ٌی ِبٚە، پێی صئەٚیع سبپٛٚرە صێیەک صیٛار
 ەڕٚات.٘ەاڵت صرٚٚە ٚ ڕۆژ

 
 داى جوێ دەبٌەوەەهەش ًاوی ئەم ڕێگایاًەی لە ُەهەئ

ٌە ٘ەِەصأەٚە ثۆ گٛٔضی زاغە ضێ فرضەسە. زاغە تب ئبٚایی ضەعضاٚا ضێ 
صێی ێی کۀگااابٚەر غاااەظ فرضاااەسە. ٌە غااابرەفرضاااەر. ضاااەعضاٚا تاااب غااابرەص

ە تاب لەاڵی دەضاەْ سابْ ٔاایُ ضاەدٕە چاٛار فرضااەسە. ٌە ضاەدٕ کۀگابٚەر تاب
لەاڵی دەضاااەْ سااابْ ثاااۆ کەرکٛۀاااض ٔااایُ فرضاااەر. ٌەٚێػاااەٚە تاااب  فرضاااەسە،

ثێطااتْٛ چااٛار فرضااەر. ثێطااتْٛ تااب کرِبغاابْ غااەظ فرضااەر. کرِبغاابْ ثااۆ 
ە. ٌە یغاااابرەصێی تٛضاااارکبْ پێاااإج فرضااااەر. ڕێگبکاااابْ ثەگػااااتی کٛێطااااتبٔی

تٛضااارکبٔەٚە تاااب زەِبٔااابٚا چاااٛار فرضاااەسە. زەِبٔااابٚا ثاااۆ ئٛریسەِااابْ پێااإج 
ٚۀض صٚٚ فرضەق. ئەٚ ضێ ٚێطاتگەیەی صٚایە، ٌە فرضەسە. ٌەٚێػەٚە تب ٔە٘ب

صەچێتە تابراْ لطاەی  زەِبٔبٚا تب ٔە٘بٚۀض ڕێگبکەی زۆر ثبغە. ئەَ ڕێگبیە تب
 ە.یٌەضەر ٔی

. ٌەٚێػەٚە تب زەڕٔە)زرٔاض( ٌە ٔە٘بٚۀضەٚە تب پی ثیک ئبٚا غەظ فرضەسە
 دەٚت فرضاەسە. ٔبٚرۀاض تاب چەِاریٓ چاٛار ضرضەر. زەڕٔە ثۆ ٔبٚرۀاچٛار ف

فرضااەر. چەِااریٓ تااب کۆغااک ضااێ فرضااەر ٚ ٔیااٛ. کۆغااک ثااۆ سبٔاابٚا ضااێ 
فرضااەق. ئەِەظ گٛٔااضێکی سۆغااە. سبٔاابٚا تااب رۆثاابت کەریااُ غااەظ فرضااەر. 
رۆثاابت کەریااُ ثااۆ تاابراْ پێاإج فرضااەر. ٌە تاابراْ تااب گٛٔااضی ِەرۀااض چااٛار 
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ر. ئبسکۀااض ثااۆ کۀاابرە غااەظ ٗ رضااٗ فرضااەر. ِەرۀااض ثااۆ ئاابر کۀااض چااٛار فاا
تب تسٌی غەظ فرضەر. تب کۀبرە ڕێگبکە ثبغاە. ٌەٚێػاەٚە تاب  فرضەر. کۀبرە

تسٌی ڕێگب ٔبسۆغە. تسٌای تاب پەیابِجەر پێإج فرضاەسە. پەیابِجەر تاب ثۆالِابجی 
غەظ فرضەسە. ٌە پبزصەی ِابٔگی  غەظ فرضەر. ٌەٚێػەٚە تب ئبٚایی زٔجبْ

ثۀاض صەرکەٚتایٓ. ضاّبیً سابْ سابٚۀی ٔیابزی ثبر ِجەر ٌە کٛرص ساۆر ثە ٔۆڤٗ
ەڵاێٓ اڵیەکای ثٕیابت ٔابٚە. ٘ەرثاۆیە پێای صٛرص ساۆرە، ثاۆ صأیػاتٕی ساۆی لەک

ثااْٛٚ ٚ ٌە ٚ ثڕۆ ثەری سەریکاای تااباڵْلەاڵی ضااّبیً ساابْ. سبٔەکاابٔی صەٚرٚ
کبتی پەالِبر صأی ئەٚصا، چبپبر ضاٌٛێّبْ سابْ کاٛژرا ٚ صە٘ەزار تاّەْ ِابڵی 

ٕە ئەٚێ ئەٚیبْ ڕفبٔض. ضّبیً سابْ غاەریکە صز ثاٛٚ، پاێع ئەٚەی ئاێّە ثگەیا
ەکەی ٌااێ ئبغااکرا یضااّبیً ساابْ صەضااتە ثەضااتە ڕەٚأەی تاابراْ کراثااٛٚ. صزیاا

رگبیاااابْ ٖ ثجااااٛٚ، ثەاڵَ سەٌە ٚ صأەٚێڵەکەیاااابْ ٌە ٘ۆصەیەکااااضا کااااۆکرصەٚە ٚ ص
ە ثااابسەکەی سۆیاااضا ٌەضاااەر الک ِاااۆر کااارص. ِااابڵ ٚ ِٕاااضاڵی ضاااّبیً سااابْ ٌ

ٚیەکی ەی سەڵکای ئابٚایی ڕایابْ کرصثاٛٚ. غاەٚێ ٌە سابٔٛصأیػتجْٛٚ. زۆریإ
ەک ثاٛٚ ثە تبزە ضبزکراٚصا رۆژِبْ کرصەٚە. ثە پبڵ ٘ۆصەکەی ئێّەٚە تەٚیٍەی

ەکە ٌە چەغاإی پەٌااکە زێااڕیٕە رگاابی ٘ااۆصٖ ثۀااضی صغەضاات ئاابسٛڕەٚە. ئبٚێٕە
 گرە.ەرز ٚ ٔسِی زۆرە ٚ چیبکبٔی ثەفرڕۀگ ثٛٚ. ئێرە ثڕۀگبٚ
 

 گەیشتیٌە ُەهەداى
ثەفار ثابری ثاٛٚ،   زٖ صٚٚ گِٗجەر، گەیػتیٕە ٘ەِەصاْ،  غبزصەی ِبٔگی ٔۆڤٗ

رصا ٔٛضاتجٛٚ. صٚٚ فرضاەر ٚ ٔیاٛ ٌەٚالی ٚژێر ِژێکی ئەضتٛچیبی ئەڵٛۀض ٌە
ٚ ِۀااضیٍی ثەفااری ٌەضااەر  ٛۀااض صەرصەکەٚێ٘ەِەصأەٚە، ٌااٛٚتکەی چیاابی ئەڵ

ٌە   ثگاارٖە، یٛۀااض صیاابر ٔیااٛ غاابری ٘ەِەصأەٚە ٚەک پێٛیطاات ئەڵٔێاأاابٚە. ٌە
ضااەر زٔە ضااەرٔج ڕاکێػااە. ئااێّە ٌەبسە ِەصٚٚرەٚە غاابْ ٚ غااکۆیی ئەَ غاا

الی غابرەکە  کە ثاۆ ،چیبکەٚە چۀض ثەرصێکی ٔٛٚک تیاژ، ضاەرٔجی راکێػابیٓ
ر ٛۀاااض، ضاااەصثاااٛٚ. ئەٚ کێاااٛەی ئێرأااای گەي پێااای صەڵاااێٓ ئەڵکەٚأەیااابْ کر

ثەرزە. ٌە صاٚێإەٚە ثاۆ صٚٔاضی چیابکە   زٖ ٌٛٚتکەکەی غبسێکە ضی تاب چاً گاٗ
ثەاڵَ ٌە کۆتبیی غابسەکە ثاۆ  ثکەٚێت،ۆڤ ثە چٛار کبتژِێر ٚەضەر ڕۀگە ِر
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ضاااەر ئەَ ٘ێٕاااب، ضاااەرکەٚتٕی زۆر ئەضاااتەِە. ٌەضاااەر ئەٚ ثەرصەی ٔبِٚااابْ 
غااابسەٚە چیبکااابٔی ثێطاااتْٛ صەثیٕاااضرێٓ. ٌە غااابرەکەٚە تاااب تۀیػاااتی چیااابکە 
فرضەسێکە. ٘ەرچۀضە سەڵکی ٘ەِەصاْ ثبٚەڕیبْ ٚایە ئەٌٛۀض کێٛێکی ِەزٔە، 

ٔبکاابت. ثە ثااێ )ثاابرِٚەتر(، ٔاابتٛأی ڕاصەی  ثەاڵَ ثەرزایاای ئەٚ ثە چاابٚ صیاابری
 ثەرزایی چیبکە صیبری ثکەی.

ثەریاااایەٚە. غاااابٔی تااااۆتە ئاااابِێسی کێٛەکاااابٔی صەٚرٚغاااابری ٘ەِەصاْ کەٚ
برەکە ثەسػااااایٛە. ئەٚ ٚ غاااااکۆیەکی تەٚاٚی ثە غااااا ثبغاااااٛٚری ئەٌٛۀاااااضە

تۆتە ٔێٛاْ غبر ٚ چیبکەٚە، ثەثۆٔەی ثەرزی غابر ئەَ ِەٚصایە ِەٚصایەی کەٚ
ەڕژێااتە کۆغاای زۆر ٌە صڵاای چیاابکەٚە ٘ەڵااضەلٛڵێ ٚ ص. کبٔیاابٚێکی ثااسر ثااٛٚە

ٚەکاابٔی عٛضااّبٔی صەچاآ. ٚاتە ٌە غاابرەکەٚە. ثیٕبکاابٔی غاابر زۆرتاار ٌە سبٔٛ
ْ ِابڵی ٌە صار غبرصا گۆڕضتبْ ٘ەیە ٚ پڕە ٌە ِابڵە چاۆڵ. ٌە ٔسیاک ئبٚەکابٔێٛ

تاااااااار ئەٚێ ئاااااااابٚەصأە. ٌە زۆر تەالر ٚ ثەر٘ەیااااااااٛاْ چاااااااابکراٚ ٘ەیە ٚ زۆر
ێٕێاات. تەٚاٚی ەڕفاٚ ثە سەتاای عاابرەثی ضااەرٔجی ثیاإەر صٛٚضاای تبغاارثەرصۀ

گەڵ ٌە  رِبٚأااٗ ضاْ ٚ ثاابْ ٚ ضااەرثبٔی ئەَ گٗژێاار زەٚیااگەرِبٚەکاابٔی غاابر ٌە
ِەتی ٌە لەاڵی تااابیجەتی غااابرصا ثە ٚدکاااٛ الری کاااۆاڵْ ٚ غاااەلبَ ڕێاااکە. تاااٗ
یەکی راٚە. ثە ٘ەر الثۆ ٘ەثبش ِیرزا ضبزک  الرٖ تِٗەٚصایەکی کەَ صیبرە. ئەَ 

ٚ صرەستاااای پەڵااااک ٚ چٕاااابر صەثیٕاااای ٚ چاااایّەْ  ەڕٚأاااای صارغااااەلبِەکەصا ص
ەکی تەٚاٚی ثە غاااابرەکە ثەسػاااایٛە. صەٚری لەاڵکە ثە یضااااەٚزەاڵٔی جااااٛأی

ثەرصی تبغراٚ صیٛار کراٚە ٚ ثاۆ ٌاٌٛٚەی تۆپەکابْ کەي ٚ کاْٛ ٚ صەاللەیابْ 
٘ێػااااتۆتەٚە. ثەرزایاااای غااااٛٚرەی لەاڵکە صٚٚ ضاااابجٓ ٚ ٔیااااٛە، ٚاتە دەٚت 

 غیٕە.ئبر
ۆ کێػااااکی ضااااەرثبزی ٌەثەر ، غااااٛێٕی تاااابیجەت ثااااِٚەتدکااااٛ ٌە تاااا الرٜ
ثەاڵَ ئاااێّە تۆپشبٔەِااابْ ٔەصیااات. ئەٚ ڕێگااابیەی ٌە غااابر صەچێاااتە  چااابٚگیراٚە،

صەرێ ثە ٔێاااٛ ٚێرأەیەکاااضا تێاااضەپەڕێت، ئێطاااتب گۆڕضاااتبٔە. ٌەٚە صەچاااێ ئەَ 
زأیٓ چۆٔێااک ثێاات ٔاابکۆٔاابٔە. ٘ەر  الرٖ ٛرج ٚ تااٗٚێاارأەیە کااۆٔتر ثااێ ٌە ئەَ ثاا

ضااەری تبٖ صەِبٔێک. ٌە غاابٔی چەپ، ضەرٚٚەکەی صەگەڕێااتەٚە ثااۆ چ ضااەرِێااژ
غاااەلبِی ضاااەرثبزسبٔە، ٚێااارأەیەک صیااابرە، ٘ەثااابش ِیااارزا ثاااۆ )ضااابڵضات(ی، 
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ەتی ضاابز کرصثااٛٚ. غاابرەکە چۀااض صەرٚازەیەکاای تێااضایە ٚ یڕاکرصٚٚیاای ضااۆڤی
بئبضاابیضا رێتەٚە، ٌە کاابتی ٔٚ ثەضااەر کۆاڵٔێکااضا صەکاا ئەَ صەرٚازأە ٘ەر یەکە

ی صاسراٚصا سەریکی پالْ رگب صٖأی غبرەکە ٌەپػت ٚەصرێٓ ٚ صأیػتٛکڵۆَ ص
ثبری سۆیبْ صەثٓ. ئەَ صەرک صەرٚازأە ٌە ٘ەر ثابثەتێکەٚە لبزأجیابْ ٚ کبرٚ

ەی غاابرەکبٔی ئێااراْ ثەَ ٘ۆیاابٔەی ثبضااّبْ کاارص غاابرەکە ٘ەیە. ٌە زۆریاإ ثااۆ
ەصاْ گەڕەکی عیطبیی ٚ ەکەْ. ٌە غبری ٘ەِە ٚ صەرٚازەیە ضبز صئەَ غٛٚر

ە ڕێاژەی عیطابیی ٚاتە ئەرِۀای ٚ یٔیەتەٚە، ثەاڵَ صیابرضِٛضبیی جٛێ کراٚ
ضاای ثٕەِاابڵەْ. گەڕەکاای ساابچ  ٔەضاارأی )ساابچ پەرضااتبْ( چۀااضەیە، ثە گػااتی

ٌە کۆتبیی غابر ٌە ضاەر گارصۆکەیەک ٘ەڵکەٚتاٛٚە. ثە ٚتەی سەڵکای  ڵگراْ ٘ٗ
ٚأەکەی. ە ٚ ژیااإگەی صأیػاااتٛثاااٛٚ  سبٔاااٗ ەکە، ئەَ غاااٛێٕە ٌە کۆٔضاثبڵٗغااابر
ئەَ غااتە کااۆْ ٚ کەرەضااتبٔەی ئااێّە چبِٚاابْ پێاای کەٚت  ٚڕی ٔیاایە،کااٛکەِٛ
ثٕەِابڵەْ.  ضەص ٚیی ٘ەِەصاْ ضێٛەکە صەضەٌّێٕێت. جٛٚەکبٔی صأیػتیراضتی

ِبڵەکاابٔی  رگاابیٖ ئەٚأاایع ٌە ثەغاای ثاابکٛری غاابر صأیػااتْٛٚ. ضااەرجەِی ص
ٚأی گااابیە. ثە گػاااتی صأیػاااتٛرٖ ص ج ضاااەصغااابری ٘ەِەصاْ ٔاااۆ٘ەزار ٚ پێااإ

کەضەْ. فرضەر ٚ ٔیٛێاک ٌەٚالی غابرەٚە گٛٔاضێک ٘ەیە  را٘ەِەصاْ چً ٘ەز
طاااەی سۆیااابٔٓ. صٚٚ گٛٔاااض، یەکااابْ، ئەٚأااایع سااابٚۀی کڵێتااابثەتە ثە ئەرِۀی

ئەٚی صیااااکە ٌە ثاااآ غاااابرصایە،  ،یەکیاااابْ ٔیااااٛ کاااابتژِێر ٌە غاااابرەٚە صٚٚرە
ِەصاْ، ٌە غاااابٔی ثاااابکٛری ەٚەی ٘ەاڵیاااآ. ٌە صەرٔەکەی عەٌاااای ئەاٚصأیػااااتٛ

ئااابٚا، ٌە صەغاااتەکەصا، صٚٚ ثەرص ٌەضاااەر عەرزەکە راکػااابْٚ، یەکیااابْ ٌە ڕۆژ
ٚەک کەٌٍە لۀاض ٘ەڵکەٚتاٛٚە. غابرەزایبٔی  ٔٛٚضیٓ ٚ ئەٚیضیغێٛەی ِێسی 

٘ەِەصأااای ثبٚەڕیااابْ ٚایە ئەگەر تۆفااابْ ٚ ڕەغاااەثبیی ثێااات، ئەٚ ثەرصەی ٌە 
ثەسێرایااای گێژەڵاااٛکە  یٕاااێٓ،ضاااەر ثەرصەِێاااسەکە صاەٌاااٍە لۀاااضە، ٌەچەغااإی ک

ثێاات. ٘ەرٚە٘ااب، صەیاابٔگٛت، ئەگەر ٌە کاابتی  صۀیػااێتەٚە ٚ گژەثاابکە تەٚاٚ صٖ
ٔااااضی صأااااێٓ، تەپٛتااااۆزەکە گێژەڵااااٛٚکەصا صەضاااات ٌەضااااەر ثەرصی کەٌااااٍە لە

ئێطتبظ ٘یچ کەش ٘ۆکبری ئەَ ڕەِس ٚ ڕازەی ٔەزأیٛە  ثەاڵَ تب صۀیػێتەٚ،
 ێ ئەیبٔگٛت زۆر کەْٚ ٚ ٌە ِێژیٕەْ.ٔەث چییە، تۀیب ئەٚٔضە أٓ ٘ۆوبرٚ ٔبز
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ثۆی صێت، غبری کبغبْ  بِیەی ٘ەِەصاْ ٌە کبغبٔەٚە وڕیبریکبڵەکی ثە ٔ
صٔی ضاااابزکر ر زثێااااضە ضاااابزی کاااارصٚٚە، ئەٚ تااااٗ الری زٖ کەضااااێک ثۀاااابٚی

ثااێ، کبتێااک کە سەٚی  َ ٌە ثیرکاارصٔەٚەصا صٖ غاابرەکەی ٌە ئەضااتۆ ثااٛٚ، ٘ەرصٖ
رەکە صەڕژێااات، ٚەک ٌە صەٚری غااابصەکەٚێ، ٌە سەٚٔیاااضا کااابیەکی زۆر  ٌاااێ

ٔٙێٕیااضا ٔەسػااە ٚ پالٔێااک صاڕێااژراٚە، ٌە سەٚ راصەپەڕێ ٚ  ئەٚەی ٌە جیٙاابٔی
ەٚ غاابرە. ٌەگەڵ کرصٔی ئەٚٔەی صیااٛیەتی، صەضاات صەکااب ثە ضاابزثەپێاای ئەٚ س

ثٛٚٔی غابرەکە صەچێاتە پێػاێ، ٔابٚی غابرەکەظ صۀاێٓ رەٚتی رۆژگابر ضابز
 . بفػبْ( ٚاتە ئەٚ کبغبٔەی ئێطتٗ)ک

 
  ئەم چەًد ڕێگایە لە ُەهەداى جوێ دەبٌەوە

 : ٌە ٘ەِەصاْ ثۆ تبراْ. َٗ یەک
 یە صا صەچێتە تەٚرێس.ی: ٌە ٘ەِەصاْ ثە ضٛڵتبَٖٔ صٚٚ
 : ٘ەِەصاْ ثۆ ٚرِێ.َ یٗضێ

 : ٘ەِەصاْ ثۆ ضٕە.َٖ چٛار
 صەثێتەٚە. : ٘ەِەصاْ ثۆ کرِبغبْ، ضێ ڕێگبی ٌێَٗ پێٕج
زی ٘بٚیٕااااضا ثەضااااەر ڕێگاااابی ٚە، ٌە ٚەرٔاااابِەٌە تۀیػاااات گۀااااج  -یەک

 کێٛەکبٔضا، ٘ێسی ضەرثبزی ثە تۆپشبٔەٚە صەرصەچێت.
 ٛۀضەٚە.ٌە کبرٚأەڕێی غبٔی ڕۆژئبٚای چیبی ئەڵ -صٚٚ
ٛۀضە، ثە زاغە ، ئەٚیع ٌە غبٔی ڕۆژئبٚای ئەڵ ٌە کبرٚأەڕێی وۆٔیٕٗ -ضێ

ٔاابچێ تۆپشاابٔە ٌەَ ڕێگاابیە صەرچێاات. ٌە ٚەرزی  ٚ دەضااۀبٚاصا صەڕٚات، ٌەٚە
ەکااابْ گٛتیااابْ یٚ ثەضاااتەڵەکضا، کەش ٌەٚ ڕێگااابیەٚە صەرٔااابچێ. ئێرأی ەرِبضااا

تۆپشاااابٔە ٌە ثسٔەڕێگاااابی زاغەٚە صەگاااابتە دەضااااۀبٚا. ئەَ ضااااێ ڕێگاااابیە ٘ەر 
ٚ دەضاااۀبٚا ٌە کۀگااابٚەر  یااابْ کرِبغااابْ صەگااارٔەٚە. ڕێگبکااابٔی زاغەٚ٘ەِٛ

 تێکەڵ صەثٕەٚە.
ێیاضا ٘ابتیٓ زۆر ڕێگابیەی ئاێّە پ : ڕێگبکە صەچێتەٚە ئیطافە٘بْ، ئەُٚغەغ

ٔبسۆغە ٚ ثە ٘یچ کٍۆجێک تۆپشبٔەی ٌاێ صەرٔابچێ. ٌە ٔسیاک ضابری صەغات، 
کە ثەغاای ضااٛڵتبٔبٚایە، ڕێگاابی ٔێااٛاْ ضااٛڵتبٔبٚا ٚ ئاابٚایی ضااٛزەْ، تۆپشاابٔە 
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٘ێااااسی   ثااااٗصەرٔبچێاااات. ٌە تۀیػاااات ئەَ ڕێگاااابیەٚە، ڕێاااایەک ٘ەیە، تاااابیجەت 
ب ٚ سەضاجی جابْ ٚ ثبزیە، ئەَ غاٛێٕبٔە صەگارێتەٚە: عەِابرەت ٚ لەصەِگاضاەر

 کٛرصسۆر.
 تەَ: ٌە ٘ەِەصأەٚە ثۆ صەٚڵەتبٚا ٚ دەضبر.ٚدە

 : ٘ەِەصاْ ثۆ ٔە٘بٚۀض ٚ ثرٚجێرص.َٗ ٘ەغت
: ٌە ٘ەِەصأەٚە ثااۆ تٛضاارکبْ، ٌەٚێااٛە ڕێااگە ٘ەیە ثااۆ ثرٚجێاارص ٚ َ یااٗٔۆ

 کۀگبٚەر.
 

 وەهاشاى لە ڕێگای کەًگاوەر و سەحٌەُەهەداى بۆ کر
ئابٚایی زاغە ضاێ فرضاەر ٌە ٘ەِەصاْ  -جەرِا ثیطت ٚ چٛاری ِابٔگی ٔۆڤاٗ

صٚای صەپەڕێااات. ثە صٚٚرە. یەکەَ ڕێگاااب کااابتژِێر ٚ ٔیٛێاااک ثە صەغاااتبیضا تاااێ
ئەَ تەپکااابٔەٚە  ٛۀاااضەٚە صەچێااتە صەرێ، ٌەضاااەرصۆڵەکەصا ٌە تەپۆڵکەکاابٔی ئەڵ
. ثە ٘ەر کەی صیّۀاای جااٛاْ ٚ ضااەرٔج ڕاکێػااە کبتێااک ضااەیری ٘ەِەصاْ صٖ
ی ٚ کاااابٔی ٚ ئاااابٚە. ئێاااارە صٚٚ پاااارصی ٌێاااایە ٚ ٔالیەکااااضا صەڕٚأاااای ضااااەٚزەاڵ

ە ژێر ئەَ پرصأەصا رەت صەثاێ. ثەرصەکبٔی ثە جٛأی تبغراْٚ. ئبٚی چیبکبْ ث
غاێت پرصەکابْ ٔاۆژەْ  اڵَ ٚەستێ ٘ێاسی ضاەرثبزی ثەَ ٔابٚەصا راثجرێات صٖ ثٗ

 ە غااەڕگەیەکی ثبغااە ٚ جێاای ِەغاامی ضااەصثەری ئەَ صەغااتثکاارێٓ. ضااەرٌە
چیاابثەرزأەٚە صٚٚ فرضااەسە تااب ٘ەِەصاْ، غاابر  ر ئەَٗ ٘ەزار ٌەغااکرە. ٌەضاا

ی صیابرە ٚ ئەٚ ڕێگبیابٔەی رٚٚ صەکۀە گٛٔاضەکبْ ٌە صٚٚرەٚە صیابرْ. یثەگػت
صەغااتی ٘ەِەصاْ ٌە غااٛێٕێکی ثەرزە ٚ ثاابی غااەِبڵ ٌەالی ضااٛڵتبٔبٚا صێاات ٚ 

ٚەک صەڵاێٓ ضاەرِبی  ٌە ئێطامبْ صەکابت، صەیگرێتەٚە. ٌێرە کسەی ضەرِب کبر
یٕێک ثەفاار ٌەضااەر زەٚی ٔەگە. ضااێ ِاابٔگەی زضااتبْ ئبرغاا٘ەِەصاْ ثە ٔبٚثااب

ً ٚ ٚ چاا . ٚاصیاابرە ٌە ضاابڵی ٘ەزار ٚ ٘ەغطااەصرۀااگ صەچێااتەٚەصەکەٚێ ٚ ص
ٚ  ، زضاااتبٔی ٘ەِەصاْ ساااۆظ ثاااٛٚەڵگراْ ٘ەغااات ٚ چاااً ٚ ٔاااۆیی سااابچ ٘اااٗ
کاابْ زضااتبٔی ٗ ضااەر تەپااۆڵکە ٚ ٔسیااک صۆڵاا٘بٚیٕیػاای فێٕااک، ئەٚ ِااباڵٔەی ٌە
ِااابٔگەی ثە٘ااابر ساااۆی صەگااارێ ٚ سەڵکااای  ضاااەستیبْ ٘ەیە ٚ ثەفااار تاااب ضاااێ

غبزصە ٚ دەڤضە ٚ ٘ەژصەی ِبٔگی  کبری صە٘ێٕٓ. ٌەسٛارصْ ثە غبرەکەظ ثۆ
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. ئەَ ثەفااارەظ ٌە جەر صا ئەَ کێٛأەِااابْ ثە چااابرۆکەی ضاااپیەٚە صیاااتِٓ ٔۆڤاااٗ
ِجەر صا ثبریجٛٚ. ئەٚ کبتەی ئێّە ٌە ثبرثۀض ثابر ٚ ثٕەِابْ  پبزصەی ِبٔگی ٔۆڤٗ

ٕە ٔسیاااااک ٘ەِەصاْ، صەغاااااتەکە پێػاااااتر ثەفااااار سطاااااتجٛٚ، ٚەستاااااێ گەیػاااااتی
تەٚاٚ لٛڕثااٛٚ. ٌە کۆتاابیی ِاابٔگی صایپۆغاایجٛٚ، ئەٚیااع تٛاثااۆٚە ٚ ڕێگاابکەظ 

صا چبِٚاابْ ٌااێ ثااٛٚ ثەفااری ضااەر ٌااٛتکەی چیبکاابْ ٚ صەغااتەکەظ، ر ِجااٗ ٔۆڤٗ
تٛاثاااۆٚە ٚ ثە غااایٛەکبٔضا صە٘ااابتە ساااٛارێ. تۀیاااب ئەٚ ثەفااارەی ٌە کێٛەکااابٔی 

ٔەتٛاثۆە. ئەٚ ڕێگبیەی ئێّە پێیضا ٘ابتیٓ،  ا ِبثْٛٚضتی ثبکٛر ثە الی تبرأضصە
تەپااۆڵکە ٚ ثۀااضۀی زۆری ٘ەثااٛٚ. ٚەک صەرصەکەٚێ ئەٚ تەپۆڵکاابٔە ٚەستاای 

 أی زۆری ٌاێٚسۆی ئبٚەصأی ثٛٚثێتٓ، صیبرە ٌە کۆٔضا ئەَ ٔابٚچەیە صأیػاتٛ
ثٛٚ، ئێطتب ثەغێکی زیٕضٚٚ ِبْٚ. ٌە گٛٔضەکە ٌە سبٔێاک الِبٔاضا، ئەَ سابٔەظ 

ەرەٚەی ئاابٚایی ضاابز کاارا ثااٛٚ. چااٛار صەٚری ئەَ ساابٔە صیااٛار کااراٚە، ٌە ص
ڕۀگ رازاثۆٚە. ٌە َ کبرٚأطەرایە ثە غٛغەی ڕۀگب ٚصەرک ٚ پۀجەرەی ئە
ْ ِاااابڵ ٚ ڕێکەٚتاااای  یەزصاْ ٚ ساااابٖٚٚ جاااابِەصا ٔاااابٚی  تۀیػاااات ئەَ ٚێاااإە

کەش الثاااضاتە ئێااارە ٚ ئەَ  کرصٔی صەسٛێٕاااضرایەٚە. ِٕااایع پاااێُ ٚایە ٘ەرضااابز
 ٔە ثجیٕێ زۆری پێ جٛاْ صەثێ.صیّە

غااابرە صێااای ئەضااااەصاٚا ٌە ضاااێ فرضاااەسی زاغەیە، ٌە زاغەٚە صٚٚ ڕێگااااب 
 صەچێتە ئەضەصاٚا:

یەکەِیااابْ ڕێگااابی ٚەرزی ٚغاااکبٔی ٚ تااابیجەت ثە کبرٚأچیااابٔە، ئاااێّە ثەَ 
ٔێاٛ رەکە ٚ پێچەکەیە ، زۆریع سۆغاە، ثەَ، سٛاٖ ڕێگبیەصا ٘بتیٓ. ڕێگبی صٚٚ

کابر ێّە ڕەت کراثاٛٚ. ئەگەرپەٌای ئاڕێگابیەٚە کەي ٚ صا صەرصەچێت. ٌەٚصۆڵەکە
ٚأێک ثەٚ ڕێگبیەصا تێپەڕێت ٌە ٔبچبریاضایە. ئەِابٔەظ ثە لابزأجی سۆیابْ ئەَ 

ترضاای صز ٚ جەرصەیاابْ ٌااێ  رٔەثەر، ئەَ ڕێگاابیە ٔەثااێ ئەٚأیااضیڕێگاابیە صەگاا
صەکەٚێات. کابرٚأچی زۆرتار  ثاڕی تاێەکرێت، تۀبٔەت جبری ٚایە کٛغات ٚص

ئەٚەی زضاااتبٔبْ ڕێگااابی صزاْ ۆْ، ٌەثەرتبٔضا ٌەَ ڕێااایەٚە صەڕٌە ٚەرزی زضااا
 صەگیرێ ٚ ٔبگۀە کبرٚأچی.

ڕێگبی صٚٚەَ پێی صەڵێٓ ڕێگبی تۆپشبٔە، ئەِەظ ٘ێسی ضەرثبزی ثەکبری 
صە٘ێٕێاااااات. ڕێگاااااابی یەکەَ ِاااااابٚەیەک ٌە صۆڵەکەٚە تێااااااضەپەڕێت. صٚاتاااااار ٌە 
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ی ثبغیبْ ٌەضەر ئبٚصڕگەٚە صەپەڕێتەٚە. ئەِەظ رٚٚثبرێکی سٛڕێٕە ٚ پرصێک
ە. ئێاارە تاابثڵێی غااٛێٕێکی سااۆظ ٚ ساابٚێٕە. یثەاڵَ پاابرێسەری ٔیاا ، ەضااتٖٛٚ٘ەڵج

٘ەر ٌەٚ ڕێگاابیەصا، ٚاتە ٔەستێااک صٚٚرتاار ٌە پاارصەکە، کبرٚأطااەرایەک ٘ەیە. 
ساااابٚێٕی ئێاااارەظ راصەگاااارْ. ئەَ رصارەکاااابْ ٌێاااارە کااااۆصەثٕەٚە ٚ پاااابک ٚکە

ەٚرازێ ٘ەڵضەکػاێت، ٘ەتاب کبرٚأطەرایە صەثێتە ٔیٛەی ڕێگب. ٌێارەٚە ثەرەٚ ٘
 ثەرەٚ ژٚٚر ٘ەڵضەکػێیت ڕێگبکە ٔبسۆغتر صەثێت. 

تژِێر ٚ پاابزصە ٌە گٛٔااضی زاغەٚە تاابکٛ ضااەر کەٌاای ثبضااکەکە ثە ضااێ کااب
ضااەر ٔێااریٕەی کێااٛەکەٚە پاارصی ضااەعضاٚا صەرکەٚت. ٌە سااٌٛەک گەیػااتیٓ. ٌە

ڵکی ٘ەِەصاْ صیاابری ٛثەغاای پػااتەٚە ڕێگاابی تاابراْ صیاابرە. ٌێاارەٚە ثەغاای ِاا
ەاڵْ ٚ اٚە. ضەرِبی ئەَ ٔبٚچەیە کبر ٌە ئێطمبْ صەکبت. ثە تبیجەت ٌە تۀاگکر

ثڵێاای صژٚار ٚ ٔبسۆغااە. لطاإی  ثٛٚٔەٚەظ تاابضااەر تەپکەکاابْ. صاگەڕاْ غااۆر
جٓ ٌە ٚ پۀجااب ضااب ک ٌەضااەر کێااٛەکەیە ٚ ٔااسیکەی صٚٚضااەصٚەجاابر زاصەیە

ٔاااابثێ عەڕاثەی ئەٚە  ە ثااااۆیطااااەرەٚ سااااٛاریڕێگاااابکەٚە صٚٚرە. ڕێگاااابی ئەِ
ضەر غەسطەکە زۆر ٘بضبٔە، ثەثێ ٘بتٕەسٛارێ ٌەی. شبٔەی پێضا ٌێ ثشۆڕتۆپ

گرفااات صەگەیە ئەضاااەصاٚا، ٌێااارەٚە صەرصەکەٚێ ئەضاااەصاٚا، چۀاااضە ٌە صەغاااتی 
 ٘ەِەصاْ ٔسِترە.

 
 ئەسەداوا

صاٚا ٌە ئەضەصاٚا تب کۀگبٚەر غەظ کبتژِێر ٚ پبزصە سٌٛەک ڕێگبیە. ئەضە
ڵکی ئەَ غابرە صێایە سابْ ثبثاب ْٛ ِٖ جێیە. سبٚ٘ەغطەت ثٕەِبڵەی تێضا ٔیػتە

صەضاااەاڵتضارە ٌە تااابراْ  سااابٔە، ژێااار صەضاااەاڵتی دااابکّی ٘ەِەصاْ ٔیااایە. ئەَ
ئەٚەی تاابیەفەی ئەٚ ٌە ٚەک ثاابرِتە ٌەٚێ ِاابٚەتەٚە، ٌەثەرٚاتە  صاصۀیػااێت،
ی ئەٚەی ئەٚ ٌە ثبرِتە صایە، ٔضا غەڕۀگێس ٚ صەضت پیطٓ، ثە ٘ۆثەغی سۆیب

ثەاڵَ صٚایە  ٔاااابتٛأٓ ضااااەر ثسێااااٛی ثااااکەْ، ضااااتی ِەیااااٛئەٚاْ ثااااْٛٚ ثە ِب
ٓ بٔی ثابثی ٘ەڵگارتەٚە. ئەٚأە ثەغاێىکٛڕەکەی صەضتی پێکارص ٚ سەت ٚ ٔیػا

راٚ صەتاٛأێ ٌە ثٛڵکیابْ ٘ەیە ٚ سابٔی ٔابٌٚە ٘ۆزی ٘ەٚغبر ٚ دەفتب پبرچە ِ
کەش ثێٕێتە صەرێ، ٘اۆزی ٘ەٚغابر  ارضٛار ٚ ٘ەز ئبٚایی سۆی ٘ەغت ضەص
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ە ٚ ثەغااێک ٌە ڕەغاات ٚ صەضااتەیەک ٌە سۆراضاابْ، ثە ئێرأااضا ثاااڵٚ ثااٛٚٔەتەٚ
ئبٚا تااب رصضااتبْ صیاابرە ٚ ٌە گٛٔااضی ئیطاافۀضدەجّیااْٛ. ٌێاارەٚە کەٚغااۀی کٛ

ای ٘ەِەصاْ گەرِترە. کۀگبٚەر ٌەچابٚ ضٕە ضێ ِۀسڵە ٚ ٘ەٚای ئێرە ٌە ٘ەٚ
ی سۆر٘ەاڵتااضا چیاابی ساابْ ثبغااٛٚرٌێاارەٚە ثە غاابٔی  ئێاارە ٘ەٚاکەی ثبغااترە،

ەکەیە. ٌە تٛضااااارکبٔەٚە ثە الی ْ ٌە پػااااات کێاااااٛکااااارٚک صیااااابرە. تٛضااااارکب
ٌە غااابٔی راضاااتی کٛرصضاااتبْ، کێٛەکااابْ  ی ئەڵٛۀاااض صیااابرە،٘ەاڵتاااضا چیااابڕۆژ

صیبرْ، صۆڵی ئەضاەصاٚا ئەَ کێاٛأەی گرتاۆتە ثابٚەظ. ٌە ِابڵی سابْ ثبثبسابْ، 
ٚ کااۆڵەکەی ٌەثەرص تبغااراٚ، ِشاابثٓ ئەَ ثەرصە ِەڕِەڕأە چاابَٚ کەٚت ثە صٚ

أی چۆْ گەیػتٛٚٔەتە ئێارە، ٌە ئبسریاضا پێیابْ گاٛتُ ٌە ثەاڵَ ٔەِس غکبثْٛٚ،
سەڵکی ئەَ ٔبٚە ٌە چیبکبٔەٚە ٘ێٕبٚیبٔە، ڕۀگای  ەرصی کبٔەی ئێرە تبغراْٚ،ث

ثەرصە ِەڕِەڕەکبْ، ضاپی ثاْٛٚ ٚ سابڵ ٚ سەتای ضاٛٚریبْ تێاضاثٛٚ. ثە پێای 
لطەی ئەٚ کەضبٔەی ثۆیبْ ثبش کرصیٓ، ٌە گٛٔضی ضەدٕە، کە ٌێرەٚە ٔاسیکە، 

تیبْ کەٚتٛٚە. ٌە تۀیػت کێٛی سبْ کرٚک ڕێگبیەک صەچێتە تٛضارکبْ. صەض
صۆڵاای ئەضااەصاٚا غااٛێٕێکی صڵگیاارە، ئەٚ رٚٚثاابرأەی ٌە زێاای گبِطاایبٚ جااٛێ 

ٚە صاثەظ صەثاآ. ئەَ صۆڵە ضااێ فرضااەر ثەریاإە ٚ ِەٚصای تااب صەثاإەٚە ٌێاارە
لابیُ کبتژِێرە. ئەٚ گٛٔضەی پبڵی صاٚە ثە چیبکەٚە زۆر  صەگبتە ئەضەصاٚا صٚٚ

ی ِابٚۀەٚەی ێاتەٚە. ٘اۆضبزکراٚە. ثێگِٛبْ ئەَ گٛٔضە ضبڵیبٔێکی زۆر صەِێٕ
ثەرزأەیە. ضەصا پػااااااتیٛٚأەی ئەَ کەژ ٚ چیبضااااااەرئەَ سەڵااااااکە ٌەَ ِەڵجۀاااااا

)سٛێٕەری ئبزیس ثڕٚات ٌەضەر ڕیػەی سۆت لبیُ ثێت، ٌە کۆْ ٚ کەٚٔابراٚە، 
ٓ کاااٛژ ٚ کٛرصیااابْ ٌە چٕگااای ژیااا ئەَ چیاااب ٚ غااابسەثەرزأە ثاااْٛٚ ِیٍٍەتااای

ٚ پۀاابی ئااێّەی کااٛرص زەِبٔێکااضا پػاات ٚ ّژاْ پبراضااتٛٚە ٚ ٌە ٘ەِااٛسااٛێٕ
ٛأەٚەی ٘ەرگەٌێاک ساۆڕاگرییە، ەثاێ ئەِەظ ثاسأیٓ ٘اۆیی ٔەتازِبْ ثاْٛٚ. ص
گرفتەکابٔە ٚ ئەٚ گەٌەی زِابْ  ٚٛرگبیی ٘ەِاٖ کٍیٍی ص سۆگرتٓ ئبراِی ٚ صأجٗ

ر ِاابْ ثااێ ثەظ ٌتااٛٚری سااۆی صەپبرێسێاات ثااۆ ٘ەتااب ٘ەتاابیە ٌە ژیٕاای ٘ەٚ کٛ
برەکە ثراٚ، ِەٚصای رٚٚثاافرضااەسی صەِێٕااێ ثااگەیە ئاابٚایی ٔاابٚ ٔبثێاات.( ٔیااٛ

ی زۆر جاٛاْ چاٛار چابٚەی ٔێاٛ رێاضا گەیػاتیٕە پرصێکا٘ەغت ضبجٓ صەثێ. ٌە
جگە ٌە پرصەکە صەرثبزگەیەک ثۆ پەڕیإەٚەی ضاٛار ٚ پیابصە، پەڕیإەٚە تێضایە، 
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ثەاڵَ ٌە جااێ  ٛڵ ٔەثێاات،صیاابرە ئەَ چااۆِە زۆر لاا ٌەَ غااٛێٕە زۆر ٘بضاابٔە. ٚا
ڕێگابی ضاەر  رأە ٔیایە،جێ، گۆِی تێضایە ٚ سۆ ٌێضاْ ٌەَ غٛێٕبٔە کبرێکی ژیا
 ئەَ پرصە ثە ضێ فرضەسەٚە رٚٚ صەکبتە کٛرصضتبْ. 

 
 کەًگاوەر 

ا صٚای چٛار کبتژِێر صەرچْٛٚ ٌە گٛٔضی ئەضەصاٚا، ثەضەر ثەرز ٚ ٔسِیض
َ کێٛأەصا زۆر ضەست ٚ کەٚتٓ ثەضەر ئەئەَ صەٚرٚثەرە صەرصەکەٚێت. ضەر

تەٚە صۆڵای کۀگابٚەر صەرصەکەٚێات. ژٚارە، ٚەستێ ٌە کێٛەکبٔەٚە غۆڕ صەثیاص
تکەی کێٛەکە کەٚغۀی ئەضەصاٚا ٚ کۀگبٚەرە. ٚەک صەڵێٓ ئەِەظ صۆڵی ٌٚٛ

صزأە، ثەتااابیجەت کٛرصەکااابْ ٌە صزیکرصٔاااضا ٌەَ غاااٛێٕە ثۀبٚثااابٔگٓ. ئێااارەظ 
ثااۆ ٘اابٚیٕە٘ەٚار صێاإە  ڕەکاابٔیعٚثااۆ صزی ٚ جەرصەیاای، ٌٛ ثۆضااەیەکی ثبغااە

ئەَ لەاڵیەظ  ێااااات،ضاااااەر کێاااااٛەکەظ لەاڵیەک ضاااااەرٔجت صەڕفێٕئێااااارە ٚ ٌە
ِۀسڵگااابی کۀگااابٚەرە ٚ ٌە جێیەکااای ثبغاااضا ٘ەڵکەٚتاااٛٚە. ٌەپػااات کێاااٛەکە، 
صەضااتی چەپاای صۆڵەکە، ٔە٘بٚۀااض پاابڵی صاٚەتەٚە، ٌێاارەٚە ثااۆ صۆڵاای ٔە٘بٚۀااض 

ری ٚٔە٘بٚۀاضەٚە غابٔی ثبغاِٛۀسڵێکە ٚ ڕێگابی دەٚت کابتژِێرە. ٌە صۆڵای 
ئەٚ کێٛەکااابٔی ثرٚجێااارص ثە گػاااتی صیااابرْ. تەٚاٚی صۆڵەکااابٔی کۀگااابٚەر ٌە 

ٌەثەری صۆڵ ٚ کێٛەکاابْ ٌە یبکاابٔی صەٚرٚثەری سااۆیی صایە. ضااەرثبٚەغاای چ
ی ئەَ کٛێطاتبٔە ژێار صەضاەاڵتی صأیػاتٛٚأژێر صەضەاڵتی سابْ کارٚک صایە، 

 پبڵ کەٚتٛٚە.ئەٚ سبٔەْ. غبری تٛضرکبْ ٌە پػت چیبکبْ 
ٌە ضاااەدٕەٚە تاااب کۀگااابٚەر پێااإج کااابتژِێر ٚ ٔیاااٛە، کۀگااابٚەر ٌە ٔێاااٛاْ 

تاااٛٚە. ٚەستاااێ ٌە ٚ ئەضاااەصاٚا ٚ ثێطاااتْٛٚ صا ٘ەڵکەٚ صۆڵەکااابٔی ٔە٘بٚۀاااض
پاارصەکە صەرصەکەٚێاات. ٌێاارەٚە  ر صێاایە صەرێ، ثەِەٚصای کبتژِێرێااککۀگاابٚە

ٔیاایە. ٌە ەضااتەَ ڕێگاابی ٘ەٚراز ٚ ٔػااێٛ صەضاات پێااضەکبت ٚ ضااەرکەٚتٕیع ئ
چی صأاضراٚە ثاۆ چابٚەصێری ٌە ڕێگابکە، ئەِەظ ٌە ترضای کۀگبٚەرەٚە کێػک

 ڕأی صز ٚ صەضت ٚەغێٕە.ٌٚٛ
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ەٚ ٚەستااێ ٌە کێااٛەکە ٘اابتیە سااٛارێ، صٚایاآ ڕێگااب تەٚاٚ صەثااێ. صەگەیاإە ئ
رێ. ٌە صٚٚرەٚە چیبکاااابٔی ثێطااااتْٛٚ رٚٚثاااابرەی ٌە ضااااەدٕەٚە صێااااتە سااااٛا

 صەرصەکەْٚ.
یٓ، پیر ٚ ڕێجەری ئەٚأیع غێشێکە ٌە صیإەٚەر، ی ضەدٕە صاٚصٚأصأیػتٛ

 ر ِبٔەظ ثۆ ڕێجبزی سۆیابْ ئەٚ ڕێجاٗکە چٛار فرضەر ٌە ضەدٕەٚە صٚٚرە. ئە
ّە ٌێااای ِیاااٛاْ ثاااٛٚیٓ ٚ پیرەیااابْ ٘ەڵجاااژارصٚٚە، سااابٚۀی ئەٚ سااابٔەی ئاااێ

ٌە  اتی ٔیػبْ صایآ، ثە زِابٔی فبرضایی ٔٛٚضاراثٛٚ، ٚەستێاکپەڕتٛٚکی تەٚر
ە. یٕگٍیاس ثە صیابری صەیاضاتێ. کتێجای صیاکەی ٔیااْ صەثێ ٚەزیر ِٛستابری ئیتبر

صەکااڕی پاابرەیەکی کەَ  ەکاابْ زۆر ساابٚەْ لٕیاابتٓ، کبتێااک غااتێکیبْ ٌااێیصاٚصی
ەترضآ، ٓ. صەڵێٓ سەڵکی ئێراْ زۆریبْ ٌێ صٚەرصەگرْ ٚ زۆر ٘ەرزاْ فرۆغ

ەی ِەگەر ئەٚ ْ ثێاات ٌە ِاابڵی سۆیاابْ جااێگەی ٔاابکەْ،ئەٚاْ کەضااێک ِٛضااڵّب
ای ئەٚاْ ِەی ٔۆغاااای ثکاااابت. ٌە ِٛضااااڵّبٔەکە رازی ثێاااات ٌەٚ ِاااابڵەصا ٚێااااڕ

ئەٚأە ضااەِبچی ٚ تەٚاٚی  ٚثەری ضااەدٕە تاابیەفەیەکی ضااٛزِبٔی ٘ەیەصەٚر
صەِاای ئااێّەصا ٚیاابْ ثەڕێستاار ثااٛٚ ٌە ثەرکیاابْ کە ٌە ٘ەِٛسۆغااگٛزەرأٓ، یە

ئەَ کاچەظ پیارە پیبٚێاک ٌەگەڵ ساۆی ٘ێٕابثٛٚی  صەضتی کرص ثە ضەِبکرصْ،
ە ٘ەر الیەک ثاآ، صاٚێاآ پاایص ٚ صەیگااٛت کچاای ِاإە. ئەَ صەضااتە ئاابفرەتە ٌ

 . کەضێک ِرۆیەکی تەٚاٚ ثێ چۆْ صەثێتە ضۆزأی.ٚغتٓ ثێڕٖ
 

 بێستووى
ضاااەدٕە پێااإج کااابتژِێر ڕێگااابیە. ڕێگااابکەظ ثە تۀیػااات ٌە ثێطاااتْٛٚ تاااب 

صڵگیرە، ٌە ٔیاٛەی ڕێگاب جێایەک ٘ەیە ثە  وجبر چۆِەکەصا صەڕٚات، غٛێٕێکی یٗ
ی ضااەِۀگبْ. ثە ٚتەی سەڵکاای ئەَ ٔاابٚچەیە ئەَ غااٛێٕە ٌە راثاارصٚٚصا، ٔاابٚ

غااراٚەکبْ غابر ٚ لەاڵی ئەفراضاایبٚ ثااٛٚە. ئێطااتبظ غااٛێٕی لەاڵکە ٚ ثەرصەتب
ێااک صیاابرە. صٚای ضااەر کێااٛەکە، کەالٚەی لەاڵ کۆِٔاابْٚ. ٌە غاابٔی راضاات، ٌە
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ەکە ێک ٌە رٚٚثابرضەرٔج راصەکێػە. ئێّەظ چۀض جبر  ئەٚیع تەالرێکی صیىٗ
ثبیٕە ئەگەر ٌە پرصەکەٚە چٛٚ ٚ صٚٚ ثٛٚ، ئەٚەی چەِەکە ِبرپەڕیٕەٚە، ٌەثەر

ثەر ِەٚصای ڕێگبکە صرێاژ صەثاۆٚە. ئەٚ صۆڵەی صەکەٚێاتە ٔێاٛاْ ضاەدٕە ٚ ئەٚ
 ثێطتْٛٚ ٔەٚە، پێی صەڵێٓ چەِچبڵ.

 
 وە تا دزفوللەکرهاشاًە

ا، صۀجاب ٚ یەک، ٌە صەی ِابٔگی ژأاٛیەٚ پ ت ضاەصڕێکەٚتی ٘ەزار ٚ ٘ەغا
ضاااەراٚ ِااابْ ثەجاااێ ٘ێػااات ٚ ثە ڕێگااابی ٘ااایالْ صا صرێژەِااابْ ثە ضاااەفەری 

اکێػااە، ٚا صەرصەکەٚێ سۆِاابْ صا. ٌێاارەٚە صیّۀاای کرِبغاابْ زۆر ضااەرٔج ر
ئەٚیع تب کێاٛەکە فرضاەر ٚ ٔیاٛێکە. ڕێگابی  غبر پبڵی ٚەکێٛی پەڕئبٚ، صاٚە،

صەضااتە راضااتەٚە تۀیػاات ثاابر ٚ صیااٛارە لٛڕەکاابْ چااً ٚ پێاإج سااٌٛەکە. ٌە 
ثەاڵَ صٚای کەِەکێااک ثااسر صەثێاات. ٌە صٚای کبتژِێرێااک  ڕێگاابی ثەغااضا صیاابرە،

ڕێگب، صەگەیٕە کبٔی ضەراٚ، صەٚری ئەٚ غەضت غەلبٚی ثابزٔەییە. غاٛٚرەی 
ی گبرثەرصی ڕێک ٚ ٌەثابرە ٚ ئابٚەکەظ ٚەک چابٚی ٚەکە ٘ەِٛیصەٚری کبٔی

ٚ  ڵە. ئااابٚەکە لەٚزەی ٘ەیەٚلااارژاڵ رٚٚٔە ٚ ٌە زۆر غاااٛێٓ ئەضاااتێرەکە لاااٛ
ٌەثێشاای گااۆالٚەکەصا ِبضاای تێااضایە. ٌەٚێااٛە ئاابٚی رٚٚثاابرەکە ثە ٌرفەٌاارف؛ 

صەٚری ئەَ گااۆالٚە پااڕە ٌە ضااەر ضااەٚز ٚ ثااۆچیٓ.  ٔێااٛ غاابرصا صەکاابت،سۆثە
٘ەاڵتااضا ٚر ٚ ڕۆژتژِێر ٚ ٔیااٛ ڕێگاابکە الصەصا ٚ ثە غاابٔی ثبغااٛیەک کاابصٚای 

چەپااضا  ئەٚەی ثە صەضااتەراصەثرێاات. یەک راضاات رٚٚ صەکاابتە کێٛەکاابْ. صٚای 
ضااەر چیبکاابْ زۆر غااٛێٓ ٘ەیە ٌە چەغاإی ٘ااۆصەی چااٛار ضااٛٚچ صەڕٚات، ٌە

صەچااێ. ڕێگاابکەظ ٔیااٛ کاابتژِێرە، رێٕیػاابٔضەرەکەِبْ، گااٛتی ئەٚە ٌە کااۆٔەٚە 
  ٚٔٗ غاىٗ یە. ٌە صٚٚرەٚە ِەٚصای ئەٚ ئٗ٘ەیە ٚ ثەثیری ثب ٚ ثابپیرأی کەش ٔیا
ضاااەر ڵەکبٔاااضا ٌۀیااایە. ٌەٚێاااٛە ثۀێاااٛ صۆئبغاااکراثٛٚ، صیااابرثٛٚ ِەٚصای زۆر 

ثاٛٚٔی ٘ێاسی ضاەرثبزی ٚ ێتە صۆڵێکای صیاکەٚە. ٌێارەٚە تێپەڕکێٛەکبٔەٚە صەچ
تۆپشبٔە زۆر ئەضتەِە. گٛٔضێک ٌە صاٚێٕی کێٛەکەیە، پێای صەڵاێٓ ضاەرٚی ٔاۆ، 

أی ئەَ گٛٔاااضە تەٚاٚی کاااٛرصْ، ٌە ٚغەضااات ِااابڵی ٌە سۆگرتاااٛٚە. صأیػاااتٛ
ثەاڵَ ثەرپێاای کێااٛەکە  تاابیەفەی عٛضااّبٔیٓ. چیاابکەظ تەٚاٚ ثەفاار صایپۆغاایٛە،
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ەکابْ ٌەَ یە. ئەَ غٛێٕەظ ٌە کرِبغبْ گەرِترە. کاٛرصە سێڵەکییفری ٌێ ٔیٗ ث
صەغااااتە ڕەغااااّبڵیبْ ٘ەڵااااضاٚە. ٌە ٚەرزی زاضااااتبٔیضا صەچاااإە پػاااات چیااااب. 

کێاااٛەزەرص، ەکااابٔیع صەچااإە ٘ااایالْ. ٘بٚڕێکەِااابْ ٌە صەضاااتە راضاااتی ٌٛٚڕ٘
کێاٛە ٌەپػات چیبکابٔەٚە ی صٚٚری ئەَ ٔبٚچەی الری ٔیػبٔضایٓ، ثەاڵَ ثە ٘ۆ

 ٔەصەکرص. ثٛٚ چبٚ ٘ەتەری ٌێ
صە فرضااەر ٌێاارە صٚٚرتاار، ٌە چیبکاابٔی ٔاابٚچەی کٛرضاایٓ، گۆالٚێااک ٘ەیە 

ضاّبْ ئبٚێکی زۆری تێضا کۆثۆتەٚە. ٘ەرچۀضە ئەَ ضاەراٚە ٌەٚ ضاەراٚەی ثب
تاارە. ٔٛٚضااراٚەی ٌێاایە، ئەِەظ کٛێشاابی گٛٔااضی کاارص ثچااٛٚکترە، ثەاڵَ صڵگیر

ضااێ فرضااەر ٌەٚالی گااۆٌی  یی ثااۆِٓ ثاابش کاارص،ٚ٘ەِااٛ ضااەرٚٔۆ صیتجااٛٚیی،
 ٔێاٛیەکەی صەکەْ. ٌەەک ٘ەیە، تابریفی لاٛڵییضەر ڕێگبی ثەغضا، کبٔیضەراٚ، ٌە

ثاۆٔەٚە ثەٚ کابٔییە صەڵاێٓ کابٔی ٘ەر ثەَ  ئبٚەکەصا گٛڵی ٔیٍاٛفەڕ غایٓ ثاٛٚە،
پەڕ. ٚەک ثۆیبْ ثابش کارصیٓ، ٌە ئێاراْ، تۀیاب صٚٚ کابٔی ئابٚا ٘ەیە، ئەٚە ٔیٍٛ
 کیبٔە ٚ ئەٚی صیکە ٌە ِبزٔضەرأە. یە

گٛٔااضی چٕااابر غااٛالَ عەٌااای غاااەظ فرضااەر ٌە گٛٔاااضی ضاااەرٚٔۆ صٚٚرە. 
ێّە ٌەَ غاٛێٕە ٚچبّٔابْ گارت. گٛٔضی ضەرٚٔۆ صٚایٓ ِۀاسڵگەی صزفاٌٛٚە. ئا

ِابْ ٔەثٛٚ، ٌە ِەٚصای صەغتەکەصا چبصرٔێٛ ڕێضا ٘یچ سبٔێک ثە٘ۆی ئەٚەی ٌە
ڕێگابیەکی ٌێاژ ٚ ٘ەٚراز  پیبضەِبْ کرص، ٔیٛێک ثە صۆڵەکەصا ٘ەڵضا. کبتژِێر ٚ

ٚ ٘ەڵەِااٛٚتە ٚ  ٘اابتە پێػااّبْ، غااۆڕ ثااٛٚٔەٚە زۆر ٔبسۆغااە، تەٚاٚی رەٚەز
 طاتبْ صەضات پااێٌٛٚڕ٘ە. ٌێاارەٚە یڕێاگە ثاۆ صەرچااٛٚٔی عەڕاثەی تۆپشابٔە ٔیا

ثٛٚٔەٚە ثەَ ەژێار صەضاەاڵتی کرِبغابْ صایە. غاۆڕصەکبت ٚ ثەغاێکی زۆری ٌ
ضااااەر ثۀااااضۀێک اڵیی ئەَ صۆڵەٚە ثااااۆ ٌٚە لااااٛ صۆڵەصا زۆر صژٚارە ٚ الپێاااایە.

 ثبرێک ٘بتە ثەر صەِّبْ.ٚەضەرکەٚتیٓ ٚ رٚٚ
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ٌە چۆِەکە پەڕیٕەٚە ٚ گەیػتیٕە گەٌی رۆضتەَ. صٚای ِەٚصایەکی ثبظ ٌە 
ٚٔۆ تاب ئێارە پێإج کابتژِێرە. تەَ ٔسیک ثٛٚیٕەٚە، ٌە گٛٔاضی ضاەرثەرصی رۆض

لەاڵفەتااای  ٌە ٔێٛەڕاضاااتی رٚٚثااابرەکەصا چەلیاااٛە،گااابکە ئەَ ثەرصە ٌە ضاااەر ڕێ
ثەرصەکە ٌە غاااێٛەی عەڕاثەی ثبرکێػااای ٘ەڵکەٚتاااٛٚە. ٌە ٘ەرصٚٚ ثااابر ٚەک 

صەرصەکەٚێات، ٌە غاێٛەی ثەرصی  ٚتێه غاىٗ ک تبغراٚە. ٌە غبٔی ڕێگبکە ئٗیە
ەغااێت ثەٚثەرصەصا ٚەضااەر کە، ضااەرەتب ص تٗ غااىٗ ، ثااۆ چااٛٚٔە ٔێااٛ ئٗتاابثٛٚت

ٚٚرەٚەی ئەٚ ثەرصە ٚەک ٘اااااۆصەی ثچیاااااتە ژٚٚرەٚە. ژثاااااکەٚی ٚ ئەٚضاااااب 
گیراٚ ٚایە. ئەَ صیٛە ثباڵ پیبٚێک ثەرزە، ضەرثبٔی ئەَ ژٚٚرە ٌە غێٛەی ضەر

ە. صرێاااژی ئەَ تااابثٛٚتە چاااٛار غاااەلبٚە، ثەریٕااای زیااابتر ٌە صٚٚ یتااابلی سػاااتی
، جێاایەک تاابش ٚ ٌااٛٚش  ٖٚ وٗ ٚتٗ غااىٗ صەثێاات. کبتێااک صەچاایە ٔێااٛ ئٗغااەلبٚ 

صیبرە ثە ٘اۆی صەٚرأەٚە  ثۆ ئەٚەی ٌەضەری ثٕٛٚضٓ، ثەاڵَ ٚائبِبصە کراٚە 
ئاابصەر صەکەٚێاات   ٚتٗ غااىٗ ئٗ رگاابی ئەٖٚ ٔٛٚضااراٚەکە غااٛێٕەٚاری ٔەِبثێاات. ص

سەتااای ئەٚرٚپااای ٌەضاااەر ٔٛٚضاااراثێت. ئاااێّە چۀاااض پیتّااابْ ثاااۆ ضااابر ثاااۆٚە. 
ٚەکە زۆرتااار ٌە سەتااای رٚٚضااای صەچاااٛٚ، ئەِەظ ثە پیتااای کبفاااضا أٛٚضااابر

بٔی راضااتی تابثٛٚتەکە،صا صیابر ثااٛٚ ثە ِەثەضاتێکی تاابیجەت ئەَ صەزأارا، ٌە غا
ثەرصە تبغاااراٚە. ثەرصی رۆضاااتەَ تێکەڵیااایە ٌە ئاااب٘ەک ٚ سیاااس، سەڵکااای ئەَ 
صەڤەرە صەڵێٓ، ٚەستی سۆی دەزرەتای عەٌای ثە غّػاێر ٌەٚ ثەرصەی صاٚە ٚ 
پبرچە ثەرصەکبْ پەڕیٛٔەتە کێٛەکەی ئەٚثەر. ٌە ٔسیاک ثەرصەکە گۆڕضاتبٔێکی 

ەیە، کێٍەکااابْ ثە جاااٛأی تبغاااراْٚ، ٚێااإە ٚ ٔٛٚضاااراٚەیبْ ٌەضاااەر کاااۆْ ٘
کرصٔی ٌەضاەر ٘ەڵکۀاضرا کێ ٌە کێٍەکبْ ٔیار ٚ ئابِٛری جاٛٚت٘ەڵکۀضراٚە، یە

ەی ئەَ جٛٚتیبرێکی ثۀبٚثبٔگ ثٛٚثێات. زۆریإثٛٚ، ٌەٚە صەچٛٚ ئەِە گۆڕی 
ڵکاای کااێالٔە ثباڵیاابْ ثەرزە. تێیبٔااضایە ثەرزیاابْ صەگاابتە یەک ضاابجٓ ٚ ٔیااٛ. سە

گٛٔاااضەکە گٛتیااابْ ئەَ گۆڕسااابٔەیە زۆر کەٚٔااابرایە. چیاااب ثەرزەکااابْ صەٚری 
ثەرصی رۆضااااتەِیبْ صاٚە ٚ رٚٚثاااابرەکەظ ِبضاااای زۆرە. ٘ەرٚەک چەِاااای 
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گبِبضی. کبتژِێرێک ٌەٚالی ثەرصی رۆضتەَ، ِۀسڵّبْ گرت ٚ صأیػتیٓ. ئەَ 
طاتب ثەاڵَ ضبڵێک پێع ئێ عەٌی ٔبٚصێرە ٚ تۀێکی زۆری ٘ەیەغٛێٕە ثە چٕبر 

سیااک صارەکە ثەرصە ێثٛٚ، ٌۀگەرِاابی زۆر ٔیااٛەی ئەٚ صارە ضااٛٚتبثەثااۆٔەی 
ٌەثبر تبغاراٚە. ٘ەر ٌەٚێ  ٚ تبثٛٚتێکی ئب٘ەکی ٘ەیە، ئەٚ ثەرصەظ زۆر رێک

یی ئێرە ٌە ٚکٛرصەکبٔی صأیػتٛ ٚت کرصۆتەٚە،سەڵکەکە کەڵەکە ثەرصێکیبْ لٛ
چٕاابری فرضااەسی تاابیەفەی جەالٌٛۀااضْ. لطاإی ئیّاابِساصە ِااذەِەص ٌە پێاإج 

ٛەکابٔی ٚ گٛٔضەکەظ ٌە ٔسیاک چەِەکەیە. کێ ثەرەغٛالَ عەٌییە. صۆڵێکی تۀگە
ٚ ثەرصی زۆرە ٚ غتەکە سیاس ٖ یبْ گڵ ٚ سۆڵٓ، صٚ٘ەِٛ ئەٚ صەٚرٚثەرە ٘ەر
ٌە رٚٚثابری چٕاابری غاٛالَ عەٌاای، پەڕیإەٚە ٚ رِٚٚاابْ  صار ٚ صەٚۀای ٘ەیە،

ا الِبٔاضا ٚ چاٛٚیٕە صۆڵای کرصە صەضتە راضت. صٚای ِبٚەیەک ثە غابٔی چەپاض
چٕبر غٛالَ عەٌی ٚ ضەت ِرە. ڕێگبی صەضتی راضات ضاێ کەڕەت صەچێاتەٚە 
ضەر رٚٚثبرەکە. صیطبْ ٌە ڕێگابی لەاڵی ٘ایالْ ٔەٚە ثە غابٔی چەپاضا تاێکەڵ 

لەاڵیەِبْ، ٌە صەضتە راضاتەٚە ثەِەٚصای یەک ٚەرضاەت ثەجاێ  صەثێتەٚە. ئەٚ
ٛارێ. ڕێگاابی صەضااتە راضاات تیٕە ساا٘ێػاات ٚ رٚٚە ٚ صۆڵاای ضااەت ِەرە ٘ااب

اثەی تۆپشبٔەی ٌێ صەرٔبچێت. ئەٚ صۆڵەی پێیاضا ڕۆیػاتیٓ کبٔیبٚێاک ٘ابتە عەڕ
ضااەر ٚ ثەرصی گەٚرە صیااٛار کرصثااٛٚ، ٌە ضااەر ڕێگبِاابْ، صەٚریاابْ ثە کٛچااک

ی ڵسیکەٚە چۀااااض ڕەغااااّبێااااک ضااااەرٔجی راکێػاااابیٓ، ٌە ٔٗ گاااارصەکە ٚێرأەیاااا
. ٌەَ  زٖ ە ضەص ٚ ثیطات گاٗە چً ضبجٕە، ٚاتثەری چۆِەکٚکٛرصِبْ ثیٕی. رٚ

 رٚٚثبرەظ چٛٚیٕە ئەٚثەر، ٌە ثٛارەکەصا ئبٚ صەگەییە ثە زگی یەکطّەکبْ. 
 

 ئیواهسادە هحەهەد
کەٚتیٓ، گاۆڕی یٕە صەرێ ٚ رٚٚە ٚ ثەرزایی ٚەضاەرٌە غٛێٕی سۆِبْ ٘بت

ەک ٚ یئیّاابِساصە ِااذەِەص ٌەضااەر ٔااٛٚکی چیاابکەیە، ٌە صاٚێاآ لطاإەکە کاابٔی
ێاااٛەکە ثاااْٛٚ. ئاااێّەظ ٌە تۀیػااات ئااابٚ ٚ ئااابٚەصأی گٛٔاااضێک صەضاااتەِالٔی ک

چبصرِاااابْ ٘ەڵااااضا. ئێاااارەظ ٘ەِیػااااە غااااٛێٕی دەضاااابٔەٚەی ڕێجااااٛارأە، ئەٚ 
ِیااارزا ثەرصی ثٕااابسەی صأااابٚە ٚ گۆڕسااابٔەیەکی ئیّااابِسەصەیە دەِە عەٌااای 

زۆر صڵگیارە ٚ پێپٍیکابٔەی پێکە. دەٚغە ٚ دەضبر ٚ تابق ٚ ثەر٘ەیاٛأی ڕێکٛ
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ەڕ، تبغااااراٚە. کبتێااااک صەچاااایە ٔێااااٛ ئیّاااابِساصەٚە کە ٌە ثەرصی ِەڕ ِ الرٖ تااااٗ
گااااِٛجەصی ضااااەری ٌە غااااێٛەی ٘ااااۆصەیەکە. گااااۆڕی ئیّاااابِساصە ٌەٚ ژێاااارەصا 

ضاابری  ٚ پۀااجەرەی گەٚرەی تێااضایە، ٌە دااٗ گرظ سااۆڕٔٛٚضااتٛٚە. ٘ااۆصەکە
ساااااٛارەکە ٚ پاااااێچەکەی  لطااااإەکەٚە تەٚاٚی ئەٚ صۆڵە صەثیٕااااای، ثە تااااابیجەت

 ٔەکە غۆڕ صەثیەٚە. ضەر کێٛەکەٚە ثۆ تۀگەاڵرٚٚثبرەکە. ٌە
 

 ًاوچەی ُیالى 
ٌێاارەٚە ضااێ فرضااەر صٚٚرتاار صەچێااتە ئاابٚصڕەکەی ئەٚال. ئەِەظ ِەٚصای 
ٔێٛاْ ٘یالْ ٚ گەٌی رۆضاتەَ ثابیسە ٚ ڕێگابکەی زۆر ٔبسۆغاە. صەضاتی چەپ 

ٌاٛتفی رٚٚثبری ضاەت ِارە، غاٛێٕێکی صڵگیار ٚ ثەریإە ثاۆ ضابٔی ضاەرثبزی. 
ٚراتی کرِبغااابْ صاثاااٛٚ. ٘ااابت ٌە ژێااار صەضاااتٛسااابْ، صەضاااەاڵتضاری ٘ااایالْ ٌە

ٔاااسیکەٚە ضاااەرصأی ئاااێّەی کااارص، ئەٚأە ٌە ٘اااۆزی کٛرصەکااابٔٓ، ثەاڵَ ٌەگەڵ 
ژێاار دااٛکُ ٚ . ئەٚ پیاابٚە ثەٚەی رازی ٔەثااٛٚ ٌەڕەکاابْ ٔسیکبیەتیاابْ ٔیاایەٌٚٛ

ضاااتبْ ڕٚثێااات. ساااۆی ثە ژێااار فەرِااابٔی صەضاااەاڵتی ٌٛ صەضاااەاڵتی کرِبغااابٔضا
٘ەٚاریػاایبْ ٌە ٔسیااک ٚأە ٚ ٘بٚیٕەصەزأاای. ئەَ ٔاابٚچەیە زضااتبٔە٘ەٚاری ئە

چەِاای ضااەت ِەرەیە. غااٛێٕێکە ثە ٔااابٚی زەصەٌااً، ٌە ٚەرزی ٘بٚیٕااضا ثەفااار 
ە ٚ ئیّابِساصە، ٌە یی صەضتە راضتەٚە، ٌە ٔسیاک رٚٚثابرەکٚصەِێٕێت. ٌە ضەرٚ

پێاإج ٚاٌیابْ پێاإج  چێاتە سٛڕەِاابٚا. ٌەٚێػاەٚە ثاۆ بکە صٖڕێگاا  ٖٚ گەٌای کەرەِاٗ
ەضەر صٚٔضی چیابکە، کبٔی ضەت ِەرە ضێ فرضەسە، ٌفرضەسە. تب کبٌٚە کۆٔە

 اڵ ٔێژراٚە.ثبثب ٚەٌی ئە
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 وە دەچٌە خوڕەهاوا ئەم ڕێگایاًە لە ُیالًَ

التاااارەٚە ٚە ثاااۆ گەٌااای کەرەَ ضاااێ فرضاااەسە. ٌەٚثەری ٘ااایالٔەٌٚە صەٚر
ئەَ غااٛێٕەظ پێاای صەڵااێٓ صێعەٌاای. ٌە  ٔسڵ گاارتٓ ٚ دەضاابٔەٚەیە،ٗ غااٛێٕی ِاا

پێاای صەڵااێٓ  ئیّاابِساصەیەک ٌەٚێ ٔێااژراٚە،ٚ  گەٌاای کەرەَ صەچێااتە کۆصەغاات
صٚرصرَ. ٌە کۆصەغااتەٚە صەگاابتە پاارصی کەغااکبٔە غااکبٚ. ٌە پاارصی کەغااکبٔە 

 غکبٚ صەچێتە ضەراٚ ٔیی کەظ. ٌەٚێػەٚە ثەرەٚ سٛڕەِبٚا صەڕٚات.
 

 ڕێگاکاًی ُیالى بۆ دزفول
ٌە ٘یالٔەٚە ثە گەٌی کەرەِاضا صەچێاتە صێعەٌای. ٌە صێعەٌایەٚە صەگابتە ِابیٓ 

 رٚٚثبر، ٌە کۆتبیی صەغتی صێعەٌی.
ٌە ِبیٓ رٚٚثبر صەچێتە عەٌی کیژاْ. لطٕێکی ٌێیە، ڕێگبی عەٌی کیاژاْ ثاۆ 

ي، ضەرەٚ ژٚٚری ٚ زۆر سسە. ٌە ٔػێٛەکبْ صێاتە ساٛارێ ٚ کێٛەکابْ ٚصزفٛ
ثەجێ صە٘ێڵێت. ڕێگبی عەڕاثە تۆپشبٔە ٔابثێتەٚە، ٌە زۆر جاێ صرزی کێٛەکابْ 

چەکە کەٚی ٘ەیە ٚ غااٛێٕێکی ٔبسۆغااە ٚ کاابٔی صیاابرە ٚ کاابٔەی ئااب٘ەکە. ٔاابٚ
ئااابٚی ٌێااایە. ٌە پػااات گااارصەکە صۆڵێاااک ٘ەیە ٚ ٘ەٚار چیااابْ ڕەغاااّبڵیبْ ٌاااێ 
٘ەڵاااضاٚە. چیّۀااای ِەال لەٌۀاااضەر ٌە ئیّااابَ زاصە ِاااذەِەص ِەٚصاکەی چاااٛار 

ە. يکاابتژِێرە. ڕێگاابکە ٌێاارەٚە تااب صەگاابتە عەٌاای کیااژاْ ٘اایچ ئاابٚەصأی ٌااێ ٔیاا
ٛ ٌە ٌێااڕەٚارصا صەڕٚات، صٚاتاار صەگاابتە صەغااتێکی ضااەرەتب صٚٚ کاابتژِێر ٚ ٔیاا

کبکی ثە کبکی. ئێرەظ غاٛێٕی کڕێاٛە ٚ ثابصەٚەیە ٚ چابٚ چابٚ ٔبثیٕێات. پێإج 
کااابتژِێر ٚ ٔیاااٛ ثە ڕێٛەثاااٛٚیٓ ٚ ٌە ٔبچبریاااضا دەغااابرگەیەکّبْ صیاااتەٚە ٚ 
سۆِبْ ٌە چٕگ ثەاڵی عەرز ٚ عبضّبْ، غبرصەٚە. ثەلطەی چبٚضابسەکبّٔبْ 

ٔاضە ، ثە ِبٚەی کبتژِێرێک سۆِبْ گەیبٛٚ ثۆ عەٌی کیژاْپێٕج فرضەسّبْ ِبث
لەاڵی سٛضااارەٚ، ٌە ِذااابڵ عەضاااْٛٚ، ثاااٛٚیٓ ثە ِیاااٛأی تٛغاااّبڵ کاااٛٔجی. 

ثەفاار ٔەثاابریجٛٚ، ثەاڵَ ثاابراْ  کبتێااک گەیػااتیٕە صۆڵاای تاابیەفەی عەِااٍە، ٌەٚێ
ثەر ثەفاار صایپۆغاایجٛٚ. ثااۆیە ٔاابٚی عەِەٌە ثەضااەر ثەسااٛڕەَ صەثاابری. صەٚرٚ
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پػات چیاب ثاْٛٚ، ثەاڵَ  ی تبیەفەی )پػتکۆ(ثڕاٚە، پێػتر کرێکبر ئەَ تبیەفەصا
گەڵ سەڵکی کرِبغبْ تێکەڵی ثبغیبْ ٘ەیە. کٛٔی ثاۆی ثابش کارصیٓ: ئێطتب ٌە

، ثەاڵَ ٌە صٚای جاابراْ ِاآ صاراٚ صەٚڵەِۀااض ثااَٛٚ، صەضااتُ ثاابظ صەڕۆیاای»
ی کەٚتە ٚاڵت ٚ ٘ااۆزەکەی ِٕاایع ٌەثەر یەک ِرصٔاای فەتذعەٌاای غااب، پػااێٛ

ب ٚ ثااْٛٚ ثە تااٛٚی ٘ەرزْ، ٔەِتااٛأی کۆیاابْ ثااکەِەٚە، صەٚڵەت ٚ ٘ەڵٛەغاا
٘ەتاب رۆژێاک ثاٛٚ ٔاۆ ژٔاُ »صەیگاٛت: « صەضەاڵتی راثرصَٚٚ ٌە صەضات ثاۆٚە

پەڕی داٛرِەتەٚە يە ٚ ثەٚ٘ەثٛٚ، ئێطتب ٌەٚأە صٚٚ ژْ ِبْٚ، یەکیبْ عەٌەٚی
ِێاارصە ئەَ پیرە« ۀیااب ثەَ ئاابفرەتەٚەیە.ِاابٔەٚەی ِٕاایع ت صەگاارێ، ڕێااسَ ٌااێ

پەڕی دااٛرِەتەٚە ٔاابٚی عەٌەٚی ثە صەِااضا صە٘اابت. ٌەٚە ەٚەص ضاابڵەیە، ثەٚٔ
پبی ٘ەژاری ٛە صەترضب. ئێطتبظ کە ٌەغکر ٚ ضيصەچٛٚ زۆریع ٌەٚ عەٌەٚی

 ِبٚەتەٚە. صەٚری تۀیٛە ٚ ٌە صاری صٔیبصا تۀیب ضێ ڕەغّبڵی ثۆ
ِااابْ ٘ەڵاااضا. ٘ەٚا ضااابرص ٚ ثەرصەٚاَ ثااابراْ پااابزصەی ِااابٔگی ژأاااٛیە چبصر

ِێاارصە ٌە پیرە . ٌە ِاابٚەی ئەٚ دەٚت رۆژەصا ئااێّە ٌەٚێ ثااٛٚیٓ، ئەٚصەثاابری
غەٚ ٚ رۆژصا ثە صەضاتّبٔەٚە ثاٛٚ. ثەثاێ سەڵاٛٚز ٚ ئابٚرصٚٚی ٔەصەکارصیٓ، 

ساۆظ ثااٛٚ،  تٌٝفثڵێای گفتااٛ یی گەرَ ٌەٚ ِاابٚەیەصا تیٕای ٌااێ ٔەثاڕا. تاابٚکٛأاٛ
 ِٕیع زۆر یەک ٌە ٚتەکبٔی ئەَٚ ٔٛٚضییەٚە. 

تیبری گۀُ ٚ جۆ ٚ پەِٛٚ صاصەچێإٓ، کابڵەک ٚ ٌە عەضْٛٚ، ٔبٚچەی ثەس
 غٛٚتی ٚ ثەر٘ەَ صێت.

ەکەی، يّابْ کارص ثەتابیجەت ٔابٔە سەزاڵیايە سبّٔچەغکەی صەضتبٚی عەٌەٚی
تێاار سااٛارصٔی ٔەصەثااٛٚیٓ. ٌە ٔسیااک رۆِاای غااکێٓ گۀااُ صەکەْ. ٌە غااٛێٕی 

ٚ ە، ثبسێااااک ٘ەیە ثە٘ەِااااٛيزۆریااااع صٚٚر ٔیاااا صەرەکە غاااابٔی ثاااابکٛری، کە
، ثەتاااابیجەت ٔاااابرٔج ٚ ٌیّااااۆ ٚ پرتەلاااابڵ، ئەٚ ثاااابسە ٌە صەٚرەی ِیااااٛەیەکەٚە

ثەاڵَ صٚای  چیاابصا زۆر ئاابٚەصاْ ٚ صڵگیاار ثااٛٚە، صەضااەاڵتی سبٔەکاابٔی پػاات
ْ ثە ٘اااااۆی کەِتەرسەِااااای ٚ ثاااااێ ثااااابسەٚأی، زۆر يااااإەی صاری ثەری ئەٚا

ەگارْ، فەٚتبْٚ، ٚغک ثْٛٚ، ٌێرە ِبڵیبتی گۀاُ ٌە ضاەص ِەْ ضاێ ِەْ ٚەرص
ضاتێٕٓ. ەگرْ. پێٕج ضەر ِەڕ ٌەثاری ِبٔگابیەک صەٕج یەک ٚەرصپێ ثۆ ئبژەڵ ٌە

ٕج ضاەر ِەڕ صاصۀاێٓ، کاٛٔجی صەیگاٛت ِآ ٌە ێاِەڕ ٚەرصەگرْ. یبْ ٔرسای پ
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صیاٛأی صەضاەاڵت، ثەاڵَ تّۀاُ صەصا ثە  ج ضەصکبتی سۆیضا ثۆ ٘ۆزی سۆَ پێٕ
ِٚەتی کرِبغابْ تاّۀەَ ثەَ غاێٛەیە صەکارصە صەضاتیبْ، دکاٛ ئەَ پێٕج ضاەص

گرتٕی ئەَ ثڕە پابرەیە ٘ێسێاک رەٚأەی ئەَ صەڤەرە ثکابت صەثٛٚ ثۆٚەرٔبچبر 
ٚ ٔیاابی ِٕااضا ثااْٛٚ.  رِبْ ەٚە، تەٚاٚی ئەَ تاابیەفەیە ٌە فااٗثە سەرجێکاای زۆر

ڕێگبیەی پێػتر ٔبَٚ ٘ێٕاب، پێای صەڵاێٓ جەصی سەضارەٚ. ٌە ٔێاٛاْ صۆڵەکە  ئەٚ
ەِەی ئثەضااەر صٚٔااضی چیاابکەٚە کەالٚەیەک ئێطااتبظ صیااٛاری ثە پێااٛە ِاابٚە، 

اڵَ سەریکااآ لەاڵکە ٔااااۆژەْ صەکۀەٚە. ٌەٚ پێااای صەڵاااێٓ لەاڵی سٛضااارەٚ. ثە
 ەی ثاااۆیصەٚرٚثەرە ٚێرأەیەکااای زۆر صەثیٕاااضرێت. کاااٛٔجی ثبضااای ئەٚ کااابٔی

کاارصیٓ ٌە ٔسیااک کەٌاااٍە سٛضاارەٚ، گااٛتی رۆژێاااک ثااۆ سۆغٛغااتٓ ٚ ٚضاااڵ 
ەکەٚە، کەٚتاااّە ساااٛاری تبریاااک ٚ یچبٚەی کااابٔیر ضاااٗصەرکااارصْ چاااِٛٚە ٔێٛ

ٛٚ، صارصەضااتەکەَ ثەرز کاارصەٚە، ثەاڵَ ٔەگەیػااتە ثاآ ِاایچ، صاٚای ٔااٛٚتەک ثاا
ٌە ٘ەر الیەکای کە ئابٚ صەچۆڕێات،   ٚتٗ غاىٗ چرایەکُ کرص، ضاەیرَ کارص ئەٚ ئٗ

کە صااڵٔێکای تەٚاٚ  ٚتٗ غاىٗ ە چەغٕی ٘ۆصەیەک ِیچای ٘ەیە. ئٗزۆر ثەرزە ٚ ٌ
ێیەکای َ ٌە جٚأی ئبٚی گەرَ ثٛٚ، ثەاڵەثێ ثڕأەٚە. ثە ٘ەر الیەکضا صەڕثٛٚ ث

ٚ ثە ٌرفە ٌرف، تێکەڵ ثەَ ئبٚە گەرِە صەثاٛٚ،  صیکەٚە کبٔی ضبرص ٘ەڵضەلٛڵێ
 صەڕژایە رٚٚثبرەکەٚە.

 تبیەفەی عەِەٌە ثەَ غێٛەیە صاثەظ ثْٛٚ:
یە ٚ کەضاابٔێکی ئاابزیس ٚ سۆغەٚیطااتٓ. کەِاابڵ ٚۀااض، ٌە تاابیەفەی سٛغااکی

ٔێٛاْ ٘ۆز ٚ زۆر کەضی ئەٚاْ ِٛٔػی ٚەزیرْ، ضەثبرەت ثە صٚژِٕبیەتی ٌە 
سێڵااااای عەِەٌە ٚ ثبثاااااب گریاااااٛە ٚ ضٍەضاااااٍە ٚ صیااااافە، ثەَ غاااااێٛەی گەڕۆک 
ٌیضرٔٛٚضاای ثااٛٚی، کااٛٔجی ثااۆی ثاابش کاارصیٓ، تەٚاٚی لەضااەکبٔی صرۆیە ٚ 
غااتی ٚأەثااٛٚە. فرضااەسێک صٚٚرتاار ٌە ٔاابٚچەی عەضااْٛٚ ٚێرأەکاابٔی کٍااکە 

صەپەڕێااات.  فەر٘ااابص صەثیٕاااضرێت. رٚٚثااابری ضاااەت ِەرە، ثە رٚٚص ثااابرصا تاااێ
ۆِێکی صیاااکە ثە ٔااابٚی رٚٚصثااابر، ٌە ٘ااابرٚٔەٚە صێااات ٚ تاااێکەڵ ئەَ چەِە چااا

صەثێااااتەٚە ٚ صەچێااااتەٚە ڕیػااااٛاْ ٚ فەراضاااایٓ. ٌەٚێػااااەٚە صەڕژێااااتە گەٌاااای 
صٚاتر صەچێتە چەِی ضەت ِەرە. ضەرچبٚەی رٚٚثبری ضاەت ِەرە  ،لیڕیبغی

یەٚە صێااتە سااٛارێ ٚ صەگاابتە ەٚە صەضاات پێااضەکبت. ٌە ثەرصی عەٌیااٌە ٘اایالْ ٔ
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ٚ ئەٚضاب  برٔجتٓ، ٌەٚێػاەٚە صەچێاتەٚە ثەغای ٌەیاالت، صٚاتار رەٚۀاضگەٌی ث
گەٌی ِەزٔی ثابصیە، ٌە تۀیػات کابٌٚە کۆٔەکابٔی ضاەت ِەرەٚە، ثە ثآ پارصی 
گبِێػاابْ صا صەڕٚاتە سااٛارێ. ِەٚصای ٔێااٛاْ ٚێرأەکاابٔی ضااەت ِەرە ٚ ئەٚ 
پاارصە ضااێ فرضااەسە. ٌە گەٌاای ثەرصە عەٌاای، ٚێرأەکاابٔی ضااەّ٘ی ٔە٘اارەٚاْ 

ضااەر چیاابکەٚە، ٌەٚ غااٛێٕەٚە ئەٚضااب صەثااێ ثەصٚٚ ثەظ؛ یەکەَ ٌە ثیٕااضرێ.صە
صەچێاااتەٚە ضاااەر  رٚٚثااابرەکە صێتەساااٛارێ. ٌە صاٚێااإەٚە ثەغاااەکەی صیاااکەی

. صٚٚ فرضااااەر سااااٛارتر، ٌە چەِاااای ضااااەت ِەرە، رٚٚثاااابری جۆگبکاااابٔی صی
ٔێسیااک کااٛێرە فەراضاایٓ صەرصەکەٚێاات. فرضااەسێک صٚٚر ٌە ثەرصە عەٌاای، ٌە 

صەپەڕێات. ٌە ثەراِجەریػاضا،  ٔێٛ چەِی ضەت ِەرەصا تاێەیە، ثەچیب، ثٛارێک ٘
 کێٛەێک ٘ەیە ثۀبٚی ئٛضکٛر.

ئەٚەی کااااٛٔجی ٌەضااااەر ِۆِیاااابیی ثبضاااای کاااارص تۀیااااب ٌە صٚٚ غااااٛێٕضا 
 صەرصەکەٚێت:

ٌە صٚٚ فرضااەسی عەٌاای کیجاابْ، ٌە غاابٔی  -یەکەَ ٌە چیاابی پاابریٓ پەرێااس
ەظ ثەلەی بت، ئەٌٚە کێاااٛەکەٚە صڵاااۆپە صەکااا -ەٚێاااتثبغاااٛٚری ئەٚ صەرصەک

ە ٘ەر ٘ەِٛٚیااابْ ٌەٚێ صەفرێاااک صەثێااات. ئەٚ ِۆِیااابییە تااابیەفەی صیٕیفااابْ، ک
ی صەکۀەٚە. ئەٚەی صەضتیػیبْ صەکەٚێات زەدّەتای زۆرە، ٌە ٔیػتەجێٓ، کۆ

٘ەر چرکەیەکااااضا ِەترضاااای ثەر ثااااٛٚٔەٚە ٘ەیە. غااااٛێٕێکە زۆر ئەضااااتەَ ٚ 
گە ٌەٚەظ ضاەرە جٚ کەش ٔییە، ٘ەڵەِٛٚت، گەیػتٕە ئەٚ غٛێٕە کبری ٘ەِٛ

 ە.یٚ گۆرأی کٛێطتبٔی ڕێگبی چەتە
صٚٚەَ ِۆِیاابیی ٌە ٔسیااک غاایراز صەضاات صەکەٚێاات. صەڵااێٓ ٌە کااٛێرە چیااب، 

 ِۆِیبیی ٘ەیە، ثەاڵَ کەِە ٚ ثەکرێی زەدّەتی ٔبیێ.
 ْ ضاٗ یی ساۆی ٘ەیە، تۀابٔەت ئەگەر ڕّٖۀضصەڵێٓ ٌە ئێراْ ِۆِیبیی تبیجەت

ەکاابْ صڵٕیبیاابْ صەکاارصیٕەٚە ٘ەر کەضااێک یٔەثااێ ٘ێػااتب لاابزأجی زۆرە، ئێرأی
ٌەگەڵ سۆیااضا ِۆِیاابیی پااێ ثێاات، ثەتەِۀاای ٌەضااەر ٚاڵسەثەرزە ثەر ٔاابثێتەٚە. 

ٚ  ِۆِیاابیی ثەسێرایاای پێػااە ٛارێ، ٘اایچ غااٛێٕێکی ٔبغااکێ،ئەگەر ثکەٚێااتە ساا
اڵٔیع ثەکابر صێات. ژأای  ئابژٖ ثۀاضی ، تۀبٔەت ثاۆ غکطاتەئیطمبْ صەگرێتەٚە

صەرصأە. ئەٚ ِۆِیااابییە تاااێکەڵ ثە ڕۆْ  ٚی ٘ەِاااٛەغاااکێٕێ ٚ صەرِااابٔصصاْ ص



 118 

زەیتْٛٚ صەکەْ ٚ غٛێٕی غاکبٚ ٚ ئابزاری ٔەسۆغای پاێ چەٚر صەکەْ ٚ ثە 
ٔێاٛ کبضاە ٚ صەفاری زێاٛصا ڕایاضەگرْ. ٚەک ی فرۆغآ ٚ ٌۀرسی ئبڵتْٛٚ صە

غاااابصا گیاااار صەکەٚێاااات.  ٜ ٔجيٕااااٗ ۆیاااابْ صەیپاااابرێسْ، ئەِەظ ٌە گٗچاااابٚی س
ْ پێ فرۆغاتیٓ، ثابیی تّۀێاک ٚ پێإج ٘ەزار ەکبْ پبرچەیەکی ثچٛٚکیبٌٛٚڕ٘

صا ٚتااٛیەکی زێااڕصیٕاابر. ضااٌٛێّبْ ساابْ ٌەٚ ِۆِیاابییە گۀااُ ٚ ٔیااٛێکی ٌە لٛ
سااابٔی ٔااابٚثراٚ صەیگاااٛت، ئەٚ  کااابری کۆِپبٔیاااب،ثەسػااای ثە ِیااارزای سسِەت

کارصیٓ، کە چاۆْ پێػاە ٚ ٔەیەکی ثاۆ ثابش ِٚۆِیبییە ٌە عبججبتە ٚ چۀاض ّٔاٛ
 ەصاتەٚە. ئێطمبْ جۆظ ص

کااابٔی کێٛەضاااپی ٚ کێاااٛە الغااابْ ٌە ثەغااای سٛڕەِااابٚا ثە صار ثەڕٚٚ چیب
صاپۆغراٚە. ثەری ئەَ صرەستە ٌە کابتی سۆیاضا ضاەرٔج راکێػاە ٚ ئەٚ صارە ٌە 
 ضەر ڕێگبی ِۀگرە ٚ سٛڕەِبٚا کێٛەکبٔی صاپۆغیٛە ٚ ثەرێکی ثبغی ٘ەیە.

صەثێاااتەٚە، ڕەظ، ضاااٛٚر، زەرص،  صٚاتااار چۀاااض ڕۀگااای ٌاااێ، ەیەکەَ ثەڕٚٚ
ێػی، صارچیٕی، صٚاتریع کەز. ٌە زۆر جێ کەز ٌە صار ٚ پٕچک صەگرْ، سۆڵەِ

ەلاارتێٕٓ، صٚای تۀیااب ٌە صار ثەڕٚٚ صەیگاارْ. ضااەرچڵی صارەکاابْ ص ثەاڵَ ٌێاارە
 ەکابْ صەڵاێٓ ثە٘ابراْ ثە٘اۆیٌٛٚڕ٘ئەٚەی ڕای صەٚەغێٕٓ کەز صێتە سٛارێ. 

صەثێتەٚە کبتێک ٚاڵت ٚغک  یە ئەٚ ِبصەیە زۆرترە،ٚ تٛٚغی ٘ەٚا ثبرأی تەڕ
ەکاابْ ٌٛٚڕ٘ٚ غاایریٓ صەثێاات. چۀااض ٘ااۆزێکی  ٚ غااێضاری ٔاابِێٕێ کەز ِەیااٍە

چەڵتٛٚکی ثارٔج صاصەچێإٓ، ئەَ کەژ ٚ کاۆیە ٚەرچای زۆرە. ٌە ثەغای رۆِای 
غکێٓ، کاێڵگە کەِتار ٘ەیە. ٌە زۆر جاێ لٛڵکەیابْ ٔیػابْ صایآ، گٛتیابْ ثەراز 

ضابڵ ٌەٚە پاێع  ٘ەڵی کۀضٚٚە، ئەَ ئبژەڵە ٌە ثەغی عەٌی کیجابْ ٘ەیە. ضاێ
غااۆڕەٚە گرأاای ضااەری ٘ەڵااضاثٛٚ، ٔاابٚچەی کٛێطااتبٔی، ثە ثااۆٔەی غەڕٚ ٌە

ٔێاٛ چاْٛٚ. ئەٚ ٌەثژیٛی ٔەثٛٚە ٚ ژیبٔی سەڵکەکەظ کەٚتاۆتە ثەر ِەترضای 
ی ئااابژاٚە ٚ ٚە ٘اااۆەی ٌە کرِبغااابٔەٚە رەٚأە کراثاااٛٚ، ثجاااٛی٘ێاااسە ضاااەرثبزی

تااااابیەفەی ٘ەزار کەش ٌە  ٚ صە ٌاااااٛٚڕٖڕاکرصٔااااای زۆر یەک ٌە ٘ۆزەکااااابٔی 
 بْ ٌە ثرضبْ ِرصْ.ٌٛٚڕ٘

ٔێااٛ ب ٚ ثەر چیااب غەضاات ٘ەزار کەضاآ. ٌەەکاابٔی پػاات چیااٌٛٚڕ٘ڕێااژەی 
، ز ضەص گٗ ضبجٓ، ٚاتە ضێ صڕێضا، چیبی سەضرەٚیبْ صاثڕیٛە ثە ِەٚصای ضە
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ە صاٚێٕاااای کێااااٛەکە صە کەڕەت تپااااێچ گەٚەی زۆرە ٚ ٌەٚ ڕێگاااابیەٚە تاااابصەگەی
ەٚ پااێچەاڵٚ پااێچە، ٔااسیکەی صٚٚ ٚ پااێچەکەی تێااضایە. ٌە ضااەرٚٚی ئ سااٛارەکە

صٚاتر یەکطەر غۆڕصەثێتەٚە. ٌە غبٔی راضتی ڕێگابکە، ٌە ، پٍیکبْ ضەر ڕاضتە
یەک ثەَ جاااۆرە صەثیٕااای. ٌە پێااإج ٘ۀگااابٚی ئەٚصا، ٌەضاااەر کێاااٛەکە، ٔیػااابٔە

صەکەٚێ ثە تەِاابثٛٚ صەر ٘ەر ثەَ ِەٚصایە صیاابرْ. ٌەٚ ڕێگاابیەصا ٚا  ٖٚ یەکضییااٗ
ْ، ٌە صەضااتە چەپ، ثەضااەر چیاابکەٚە، غااٛێٕێک ثێااتٓ، ٌێاارە غااتێک ضاابز ثااکە

ا، ٘ااااایچ صیااااابرە ثە ٔیااااابزی ٔٛٚضااااایٓ تبغاااااراٚە، ثەاڵَ ٌە ثەڕ صەرکەٚت، ٚا
ڕێگبیەکیابْ ٌە صٚٚە، ثە غابٔی چەپاضا، ٚٔیػبٔەیەک ٔەثاٛٚ. ٌە صاٚێٕای ئەَ ِابر

اڵَ ڕێگبی صەضتە ڕاضاتی ثەضاتٛٚە. ٌە زۆر جاێ ثەثاۆٔەی  ثٗ کێٛەکە صاثڕیٛە،
یکبٔەکاابْ تەٚاٚ ضااٛاْٚ. ثەاڵَ ئێطااتبظ ڕێجااٛارأی پێااضاصێت. پێااضا٘بتٕی زۆر پٍ

٘بٚڕێیاابٔی ئااێّە صەیاابٔگٛت، ٌەٚەتەی صٔیااب ٘ەیە ئەَ ڕێگاابیە ٘ەر ثەَ غااێٛەیە 
کرێااات ثچیاااتە ٖ صیتاااراٚە. ٌەَ ڕێاااگەیەٚە ٌە ضاااەت ِەرە ٚ لەاڵی سەضااارەٚ ص

 صێعەٌی، ٌەٚێػەٚە ئەٌەغتەر ٚ ثێطتْٛٚ ٚ ضەِۀگبْ ٚ تبلەٚضبْ.
گابتە رٚٚصثابر، یەک ڕێگاب ثۆ پػت چیب صٚٚ ڕێ ٘ەیە. تاب صە ٌە عەضٛٔەٚە

ا صێات. صەضاتە راضاتی چیابکە ٚێٛە رٚٚثبری ضاەت ِەرە ثە عەضاٛٔض٘ەیە، ٌە
ٚ ٌە چەپیع ڕێ چەرِٛ ٘ەیە. تابصەچیە پێػاێ تاێکەڵ ثە کاٛێرە چیاب   ئیساٚرٖ

صەثێااتەٚە. ِەٚصای عەضااْٛٚ تااب عەٌاای کیجاابْ، پێاإج کاابتژِێر ٚ چااً سااٌٛەکە. 
ڕێگاابی ضااەر ثبضااکەکەٚە، پێاای صەڵااێٓ ِاایٍە لەٌۀااضەر، پێیااضا ٘اابتیٓ.  ئااێّە ٌە

سۆِبْ ٌە پێچ ٚ گەٚەی ڕێیەکەی صیکە ثٛارص. ئەٚ صەگەیػتەٚە ضەر کێاٛە ٚ 
ە. ٘ەر کەٌاای سەضاارەٚی صەگاارتەٚە. صەثااٛٚ ثە زەدّەتێکاای زۆر غااۆڕ ثجیاإەٚ

ْ ٚ ثە صۆڵی غۆراٚ صا ڕۆیػتیٓ. ڕێگبی ضایّی ِابثۆیە ٚازِبْ ٌەٚ ڕێیە ٘ێٕب
کەرأی کەرثەالیە، تەکااابٔی کاااٛٔجی، ئەٚە ڕێگااابی زیااابرەتثەجاااێ ٘ێػااات، ثە ٚ

ٚ  سەڵکاااای ئێاااارە ثااااۆئەٚەی پاااابرەی ثبغاااایبْ ٌااااێ ثطااااتێٕٓ، ٌەَ ڕێااااگە صٚٚر
 ٔبسۆغەٚە صەیبٔجەْ. 

ٌە غاابٔی چەٚە، ٌە پػاات چیااب،گۆٌی سااٛێڵیەْ ٘ەیە. ٌەٚ غااٛێٕە ٌە ضاابڵضا 
صەضەاڵتی تبیەفەی ژێر ْ سٛێ ثەر٘ەَ صێت. ئەَ غٛێٕەظ ٌەثیطت ٘ەزار ِە

ی کاٛێر ٚۀاضأەٚەیە، ِِٛبٚۀض صایە. ِۆِیبیی ئەَ صەڤەرەظ ثەصەضات تابیەفە
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ەی ِۆِیابیی ثاۆ ئاێّە ٘ێٕاب، پێای گاٛتیٓ ٌاٛٚڕ٘ەگرْ. ثبثی ئەٚ ئەٚاْ ٚەری ص
ٚ صەضاااەاڵتێکی زۆرَ  ێچیرڤااابٔی ضااابِبْغاااەٚێک ٌە سەّٚٔاااضا ٌە ڕێاااگەی ٔ»

غاااکبرَ. رۆژێاااک ثە  راٚ ٚصەضااات کەٚتجاااٛٚ، ٘ەر ثاااۆیە ٌەٚضااابٚە سەریکااای 
ە ساااۆی ٌاااێ غااابرصِەٚە ٚ ٌە گ اللااای ِااابِسێکُ پێکاااب، ئبضاااکەکٔاااەگاااٌٍٛەی تف

صەرێ، ِآ ٘ێػاتب ، چۀض ساٌٛەک راثارص ٚ ئبضاک ٘ابتەْٚ ثٛٚ صا وٗ ٚتٗ غىٗ ئٗ
ٌە ثۆضاااە صاثاااَٛٚ، ٘ەِضیطاااب، تەلەَ ٌێکااارص، ئەٚ ثەضاااتەزِبٔە پێکااارا ٚ ٌەٚێ 

ی ئەٚەڵجاابر ثااٛٚ اللاایُ کەٚت، زۆرَ پااێ ضااەیر ثااٛٚ، ئەٚە ٘ەر ئەٚ ِاابِسەکە
پێکااابثٛٚ. اللااای سێااارا چااابک ثجاااۆٚە، ضاااەیرَ کااارص غاااتێک ٚەک لیاااً غاااٛێٕی 

تی ِبڵێ سێاسأەکەَ گاٛ ثریٕەکەی ڕەظ کرصٚٚە، ٚەستێ ئبضکەَ ٘ێٕبیەٚە ثۆ
ی ِۆِیاابیی )ثە صاسەٚە ٌە یّۀااضاللای ئەٚ ئبضااکە ِۆِیاابیی کاراٚە، ثەاڵَ تبیجەت

 الپەڕی کتێجەکەصا کەٚتٛٚە(.
ۆتەٚە ٔێاااٛ صۆڵەکە ٚ ڵااای سەضااارەٚ ثەرصێکااای گەٚرە ثەرثاااٌە صاٚێٕااای صۆ
اکێػە. یەکێ ٌەٚ ثەرصأە زیبرەتگبیە، ٚەستاێ ٌە پػاتەٚە ٌە زۆریع ضەرٔج ڕ

ثەرصەکە صەڕٚأی، ٘ەر ٌەٚ ثەرصە صەچێت ٌە ژێرکۆتەڵی پێتری ِەزٔاضایە. ئەٚ 
رصە ٘ەرٚەک ٘ەیااٛاْ، ثیٕاابیەک ضااەر ئەٚ ثە، ٌەثەرصە ڕێااک ٚ ٌەثاابر تبغااراٚە

یبْ ثاااۆ کاااارصٚٚە. رژیٕ ٚری ثەرصەکە ثە سػاااتی ضااااٛٚر پاااٗاٚە، صەکااار چاااێ
چۆ. ٚ صەرگبیەکیابْ تێکارصٚٚە ثاۆ ٘ابتٛ رەی ثەرصیابْ ثەصەٚرصا کێػابٚەٚغاٛ

ٌەضەر ثەرصەکە چٛار پبرچە ثەرص ٌە غاێٛەی کەٌٍەلۀاض ثە لیاتەٚە صأاضراْٚ، 
صا، بٔەظ ثە گەچاااای ضااااپی لاااابیُ کااااراْٚ، ٌۀێااااٛ دەضاااابری ئیّاااابِساصەئەِاااا

ٌەضاااااەر ئەَ ئەضاااااتٛٚٔەظ چۀاااااض لٛالپیااااابْ  ،صار ثەپێاااااٛەیە کاااااۆڵەکەیەکی
ئەٚەی ئەٚ کەضبٔەی صێإە ضاەرصأی ئەٚ ِەزارگەیە، ثە پێای  ثۆ ،٘ەڵجەضتٛٚە

ٔەریتاای سۆیاابْ غاابڵەکبٔیبْ ثااکەْ ثەٚ لٛالپاابٔەصا. کبتێااک صەچاایە ژٚٚێ چۀااض 
کەضابٔەیە صێإە  ئەٚ ، ئەِەظ ثاۆ صأابٔی صیابریراصەکێػاێت تکٛٔێک ضاەرٔج

. ٌە ٔسیک ئەٚیع گۆڕضاتبٔێک ٘ەیە، ئەِەظ تۀیاب تابیەفەی صٌفایٓ ضەر چبکی
صەچٕە زیبرەتی ئەَ زیبرەتگەیە، تابیەفەی کاٛٔجی ٘ایچ ٚەستاێ ضاەرصأی ئەَ 

ثەاڵَ کاٛٔجی  اڵیای ٌاێ ٔیایە،طتبْ تبیەفەی عەٌای ئەٌٛٚڕ٘ٔبکەْ.  ئیّبِساصەیە
اڵیااای غاااتێک صەزأاااێ، ٌە ٔاااسیکەٚە ٔەیاااضیْٛ، چاااۆْ ضاااەثبرەت ثە عەٌااای ئە
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ٕاااضاڵی سۆیااابْ ٌەضاااەر ئەٚۀاااضەی ثیطاااتٛٚە، ئەٚ تااابیەفەیە ِ ضااابٔێکٓ، ٘ەرکە
 ەصۀەٚە سٛارێ ٚ ٘بٚار صەکەْ یب عەٌی ثیگرەٚە!کێٛەکەٚە ثەرص

 بٔەٚە صەیگااٛت، ئەٚ تاابیەفەیە سسِەتێکاای زۆریاابْ ثەیااکااٛٔجی ٌەِەڕ صاٚصی
تاااب ِەضاااەٌەی  ثااابری ٘ەرەٚەزەٚە ثگااارەسەڵکااای ٔااابٚچەکە کااارصٚٚە، ٌە کبرٚ

  ریااااضەصأی لٛڕەکاااابری. ٘ێٕااااضٖزاٚا ٚ ژْ گٛاضااااتٕەٚە ٚ یبصەضاااات گرتٕاااای 
ٌە  ی گاابی ئەٚصا گیاابْ فیااضاْ ئەٚ غااٛێٕٗدەزرەتاای صاٚصْ ٚ ٌە رێ ٚواابری پێڕٖ

عەضْٛٚ ٌێی صاثەزیٛیٓ پێی صەڵێٓ سەضارەٚئبٚا، تابیەفەی کاٛٔجی کرێکابری 
تبیەفەی کەِبڵ ٚۀاضْ. ٌێارەٚە تاب صۆڵای کابئٍە ضاٛێر، ٌە ٔسیاک چەِای ضاەت 

 ار فرضەسە.ِەرە، چٛ
رٚٚص ثبر صٚٚ ڕێگبی ٘ەیە، یەکەِیبْ ثە غایرٚأضا صەچێاتە دەیاضەر سابْ. 
صٚٚەِیاابْ ٌە چااٛار صاصڵ ٌە عەٌاای ٚادااضسبْ پػاات چیاابٚە صەڕٚات. گٛٔااضی 

بْ ثەیاابت ٌە ضااەردەصی عبرەثاابٔە. ئەدّەصساابْ ٌە ٘بٚیٕبٔااضا صەچێااتە ٌٛٚڕ٘اا
بْ ٚڕ٘اااٌٛزۆزأااای کاااٛێرە چیاااب ٚ ٌە ضاااێ ِااابٔگەی زضتبٔیػاااضا ٌە گٛٔاااضی 

صەِێٕێتەٚە. ِەزار گەی ئیّابِساصە عەٌای کیجابْ ٌە ثەرصی چاٛار گۆغاە ضابز 
ثەری پااااڕە ٌە صار ٚ جەص ٚ تاااابجی صەرٚێػاااای ٘ەیە ٚ صەٚرٚکااااراٚە ٚ گااااِٛ

صرەستاای ثەتەِەْ. صٚٚ ٘ۀگاابٚ ئەٚالتاار کبٔیاابٚێکی ثبغاای ٌێاایە ٚ ٌە صاٚێٕاای 
َ ساٌٛی زەِابْ ثەاڵ ثاٛٚە، ەکە ٌە کۆٔضا گۆالٚێکی ثبغی ٌاێیئیّبِساصە ٚ کبٔی

 گەٚرەیە  ٚتٗ غاااىٗ ٌٛٚغااای کااارصٚٚە. ٌە ٔسیاااک ئەٚ ئٗ ٚغاااکبیی ٌاااێ ثڕیاااٛە ٚ
ثچااٛٚکەظ تۀیااب جێاای پاابزصە   ٚتٗ غااىٗ ٚتێکی چااٛٚکەتر ٘ەیە، ئەٚ ئٗ غااىٗ ئٗ

رگاابکە، چااٛار کاابتژِێر ٚ ثیطاات ٖ ئەضااپ صەثێااتەٚە. ٌە عەٌاای کیجاابْ تااب ثەر ص
غاااای ٚڕێجااااٛار تٛ سااااٌٛەک ِەٚصایە. ڕێگاااابکەی ثەرز ٚ ٔسِاااای زۆری ٘ەیە ٚ

زەدّەت ٚ ئبضاتۀگی صەکابت. ثەاڵَ ئاێّە ٌە ضاەیراْ ٚ گەڕأای سۆِبٔاضا ثەَ 
ڕێگاااابیەصا ٔەڕۆیػااااتیٓ ٚ سۆِاااابْ ٌااااێ پبراضاااات. صٚای ئەٚەی ٌەٚ غااااٛێٕە 
صەرچٛٚیٓ، ثەصەضاتە راضاتضا صرێژەِبٔاضا ثە ضاەفەری سۆِابْ. ٌەٚ ِەٚصایەصا 

ٌەَ غاااٛێٕە  .ٌاااٛٚڕٖچیااابٔی کەٚت ثە ثەغاااێک ٌە ڕەغاااّبڵی ٘ەٚار چبِٚااابْ
ر ٌێاای یاای تەکاابٚ ثااْٛٚ، صٚاتااٚەکاابْ سەریکاای ٚغااک کاارصٔەٚەی ثەڕٌٚٛٚڕ٘

ەیکەْ ثۀابْ ٚ صەیشاۆْ. ٌە غابٔی راضاتی ئەٚ صەکەْ ٚ ٌەثری ئبرصی گۀُ ص
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کە ٌە ڕێگابکەٚە ٔبثیٕاضرێ. ٌە ثابری بَ زاصەیەک ٘ەیەصۆڵە تۀگە، ِەزارگەی ئیّ
. ئەَ لبِیػابٔە ٔاسیکەی ێکەڕژێتە لبِیػەاڵٔڕێیەکەٚە ئبٚێک صێتە سٛارێ ٚ ص

ثباڵیبٔە. صار ٚ صەٚۀێکی زۆر ٔبٚچەکەی صاپۆغایٛە. ٌەٚ ثاژٚێٕەصا  ز غەظ گٗ
ثەرازێکاای زۆر ٘اابتٛچۆ صەکاابت. ٌە جێاایەک ضااەیرِبْ کاارص چیاابکە ٘ەرەضاای 

بکەیاابْ گرتجااٛٚ. زۆر یەک ٌە ٘ێٕاابثٛٚ گاابثەرصێکی زۆر گٍااۆر ثجااٛٚٔەٚە ٚ ڕێگ
کێااٛە ٌەرزیااٛە ٚ ثەرصێکاای زۆری چیاابْ صەیاابٔگٛت زۆر ٌەٚە پااێع ئەَ ٘ەٚار

ثەرصاٚەتەٚە. ِێگەٌێکاای ثاابظ ٌە ثژٚێٕاای چیاابکەصا ثەصەَ ٌەٚەڕەٚە ٌە ئاابِێسی 
غااٛاْ ڕأەکەی صەالٚأااضەٚە.   ثااْٛٚ. ٌە صٚٚرەٚە صۀگاای فاایىە فیىااٗکێٛەکەصا

ثەگەرٚٚی  تەثێاااتەٚە ٚ سۆصەکااابگااابپێڵە ثەرصەٚاَ ثەرەٚ ٔسِااای غاااۆڕ صئەَ 
ثبغااااٛٚرصا صەضااااٛٚڕێ ٚ صەچێااااتە صۆڵاااای رٚٚثاااابرەکەصا. ٌێاااارەٚە ثە غاااابٔی 

ثە ئیٕجااااااب صەگەی  ەَ غااااااٛێٕەظ صیّۀێکاااااای صڵڕفێٕاااااای ٘ەیە،کەغااااااکبْ، ئ
کە پبڵیابْ ثەیەکەٚە صاٚە. ڕێگابکە رٚٚ صەکابتە  ڕەغّبڵەکبٔی تبیەفەی ضٍەضٍە

زا ثە سٛڕەِااابٚا ٚ ثە صۆڵااای کەغاااکبٔضا ضاااەر صەکەٚێ. ِاااذەِەص عەٌااای ِیااار
کەش ٌە پێػاەٚە ڕێگابکەی سابٚێٓ  تۆپشبٔەٚە ٌێارەٚە ڕەت ثاٛٚە، ثەاڵَ ضاەص

ئیتاار ٘ەرچۆٔێااک ثێاات  ئەٚەی ثەثااێ گرفاات تۆپەکاابْ صەرثچاآ، کاارصۆتەٚە. ثااۆ
ثەاڵَ ٔااابکرێ ضااإضٚٚلی ثااابرٚٚت  پشااابٔە ٌەَ صۆڵە تۀاااگەٚە صەرصەچێااات،تۆ

ٌەپػاات تۆپەکاابْ ٔسیااک ثشاارێٕەٚە. ٌە کاابتی ٘اابتٕە سااٛارێ ثااۆ صاٚێٕاای چیاابکە 
جگااارْ. ٌە ثەر پێااای صۆڵەکەصا صەثااآ ئەَ چەکە لٛرضااابٔە ثە غااابْ ٘ەڵ ٔبچااابر

غٛێٕی عەراصەی تۆپەکبٔی ضٌٛێّبْ سبْ ِبْ چابٚپێکەٚت ساۆی گەیبٔاضثٛٚە 
ە. یٔیا ٚٚتی ٌە پبغاکۆصاپی ئێرأی ضٛٚکجبرە ٚ ضإضٚٚلە ثابرعەٌی کیجبْ. تۆ

ٚە ثچااای ثاااۆ عەٌااای کیجااابْ، یااابْ ثە ڕێگااابی صەثاااێ ٌە صۆڵااای ضااات ِەڕە یااابْ
پاً »ٚ صەگۀە  یبٚە صێإە ساٛارێە رٚٚثبرەکبْ ٌە چسٛڕەِبٚاصا. ٌەٚ غٛێٕەٚ

 پاااارصی کیااااژێ، ثەرزی غاااابسەکبْ صەگاااابتە ٘ەزار فااااٛت، ئەَ کەژ ٚ« صستااار
، ضااااەری ێػاااای ٘ەیە ٚ پااااڕە ٌە ئەغااااکەٚتکااااۆیەظ صیّۀێکاااای ضااااەرٔج ڕاک

ە. صەر ٚ صەٚەْ ٚ یچیبکبٔیع ٌە یەکضی ٔسیک ثٛٚٔەتەٚە ٚ غٛێٕێکی تەستابٔی
ئێاارەظ ثااۆ ئەٚە صەثێاات  .َ رٚٚثاابرەکە غاایٓ ثااٛٚەٖ لبِیػااەاڵٔێکی زۆر ٌە ص

 ثبزی ٌێ ضبْ ثضەی. ئەَ غٛێٕە کێٛێکی زۆر صەٚری صاٚە ٚ ثاۆ٘ێسێکی ضەر
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ئەٚە صەثێااات ثکااارێتە غاااەڕگەیەکی ثااابظ. کبتژِێرێاااک صٚاتااار صۆڵەکە تۀاااگ 
 ٚت غااااااىٗ کێااااااٛأەی ثە پاااااابڵ یەکەٚەْ، صٚٚ ئٗٔسێااااااک ئەٚ  صەثێااااااتەٚە ٚ ٌە

ی پێٕەثااٛٚ. ٌە یٔیاابرەکبْ ٘اایچ زاٚت غااىٗ صەرصەکەْٚ، کااٛٔجی ضااەثبرەت ثە ئٗ
ٔسیااک پااۆي صٚسااتەر ڕێگاابکە تۀااک صەثێااتەٚە. ٌە سااٛار پاارصەکە صٚڕگەیەکاای 
ثچٛٚک ٘ەیە ٚ ٌە صاٚێٕای ئەٚیػاضا صەرثابزگەیەک ٌە رٚٚثابرەکەصا ٘ەیە. ئەَ 

ڵ ٔیاایە، ٌە کاابتی پەڕیاإەٚەصا ثەر زگاای ٚاڵسە ثەرزە صەگرێاات. ٚچااۆِە زۆر لااٛ
رێژ ٌە کبتی پەڕیإەٚەصا ئابٚ ضگٛێئەٚەی  ثٕضیٕی رٚٚثبرەکە ٚرصە ثەرصە ٚ ثۆ

ەکەْ. ٔیٛ کابتژِێر صٚاتار صەگەی ثە یڕفێٕێت گٛێچکەی صەگرْ ٚ ڕزگبری صٔە
غااٛێٕێک ئاابٚەکەی کەِتاارە. ٌە غاابٔی رٚٚثاابرەکەٚە ڕێگبیاابْ ثاارصۆتە ضااەر 
کێٛەکابْ. ٌێارەٚە تاب رٚٚثابری ضاەت ِەرە ٚ کبٚالغاەکبْ صەچێاتە پێػااێ. ثە 

 زۆر ٌە ِێژیٕەیە.  ٌٚی سەڵکی ٔبٚچەکە ئەَ ڕێگبیەٗ ل
 چۀض پەیڤێک ٌەضەر ئەَ پرصە:

تبغاراْٚ، ثەاڵَ ٌێاک  ٚصیٛی صەرەٚەی صیاٛاری پارصەکە ثەرصەکابٔی ٘ەِاٛ
گیر ٔەثاْٛٚ. ٌە ثەر پێای پارصەکە ٚرصە ثەرصیابْ تێکارصٚٚە ٚ ٌەضاەر ئەٚیاع 
ثەرصە چٓ کراٚە. ثە ثۆٔەی تەِۀای زەِابْ، ثەرصی ژێار پارصەکە، یەکابْ گیار 

یەک پاابرچە. پێاإج غااەلبٚ ٌەٚ الی پاارصە سااراپەکە چۀااض  ثااْٛٚ ٚ ثااْٛٚ ثە
کۆڵەکە ثە پێٛە ِبٚە. ئەٚأەظ ٘ەریەکە ٚ پبزصە ٘ۀگبٚ ِەٚصایابْ ٘ەیە ٚ ٌە 
ضااەر پێاای سۆیاابْ راٚەضااتبْٚ. ئەَ پاارصەی ثبضااّبْ کاارص، پاابظ ِاابٚەی پاارصە 
 ٚێرأەکەیە، ٌەٚێضا کەڵکیبْ ٌێ ٚەرگرتٛٚە، پێػتر ئەَ غٛێٕە کۆٔە صێ ثٛٚە.

ِاابْ ٘ەڵااضا ثااۆ ٌەک صٚٚرتاار ٌەَ صەرثاابزگەیە، چبصرِەٚصای ثیطاات سااٛثە 
ٚچبْ گرتٓ. دەِە عەٌی ِیرزا ٌە غبٔی راضت چبصری ٘ەڵضاثٛٚ. پێػتر ئێارە 

ثەاڵَ ئێطتب ٚێارأەیە  بسی ٔبرٔج ٚ پرتەلەڵی ثبغی ٘ەثٛٚە،کۆٔەصێ ثٛٚە ٚ ث
 ٚ چ صەضاات ٔبکەٚێاات. ئەَ غااٛێٕەی ئااێّە ٌێاای صأیػااتیٓ، کاابتی سااۆی ٚاٌاای

طتبْ دەضەْ سبْ چبصری ٌێ ٘ەڵاضاثٛٚ، دەضاەْ سابْ ثابثی ئەَ ضاێ ٌٛٚڕ٘
ثاارایەْ ٌە پػاات چیااب ساابٚەْ صەضااەاڵتٓ. کبتێااک دەضااەْ ساابْ تٛغااّبڵەکبٔی 
سٛڕەِاااابٚای ثااااۆ پاااارش ٚ راٚێااااژ کۆکرصثااااۆٚە، ئەٚ سااااێڵەی ٌەگەڵ ئەٚاْ 

ٔیااابزەی  ەصەْ، ثەٚەکااابْ، گەِااابرۆیی صٌٛٚڕ٘ٚ، ٚاتە ٘اااۆزی بْ ثاااٛیااأبکۆکی
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ٔااضەکی ثااشۀە رٚٚثاابرەکەٚە. ساابْ ٌە صەرفەت صەگاارێتە ٚ ٔیااٛە ثیکااٛژْ ٚ جە
ێاسیکە کاٛێرە ژِٕبْ تاب ٔٚغەٚ ثە ِبڵ ٚ ِٕضاڵەٚە پۀب صەثبتە ثەر پػت چیب، ص

 غٛێٕی صەکەْٚ، ثەاڵَ ٔبیگرٔەٚە. ٚەچیب
ەکااابْ، ِاااذەِەص ٌٛٚڕ٘ەٚە ٌە ٔێاااٛاْ یثە ثاااۆٔەی ئەَ پػاااێٛٔی ٚ جۀجااابڵی

 ی پاااێع چیاااب ِەضاااەٌەکە ثە جیاااب ثەبٔی پػااات چیاااب، ٌە تااابیەفەٌٛٚڕ٘اااِیااارزا 
رگبی سێٛەتەکبٔی جابی صەر، کاٛێرە ٖ ثەر صصەضەاڵتی ئەٚێ صاصەِەزرێٕێت. ٌە

ثەفاار گرتااٛٚیەتی. ٌە ٔسیااک ئەَ کێٛثۀااضە صیاابرْ ثباڵیاابْ کااٛڵە.  چیااب صیاابرە،
ضاااەر یەکاااێ ٌەَ کێاااٛأە ٚێااارأەکەی ضاااەت ِەرە ثەصەرەٚەیە. ٘اااۆزی ئەَ ٌە

ٔیػااااتەجێٓ، ٚەک ئەِاااابٔە صەڵااااێٓ ٌە  کٚطااااتبٔی ثچااااٌٛٛٚڕ٘بٔەی ٌە ٌٛٚڕ٘اااا
. ٘اۆزی ضڵەضاڵە صەزأآ ٌٛٚڕٖتبیەفەی فەیٍیٓ. تبیەفەی عەِەٌەظ سۆیبْ ثە 

ٚ ٌەکاابْ ثە زِاابٔی جیاابٚاز لطااە صەکەْ ٚ  ٌااٛٚڕٖە ٌەکاآ. ٚ صٌفاابْ پێیاابْ ٚای
 ٌەگەڵ یەکضی ٔبکۆکٓ. 

ەک. ٌە ەکاابْ ثبغااترْ ٌە ٘ااۆزی ٌٌٛٚڕ٘ضااٌٛێّبْ ساابْ پێاای ٚایە ٘ااۆزی 
یەکای صٚٚرە، ضاەرەتبی ڕێگاب تاب یەکەَ غاٛێٕی سٛڕەِابٚا ِەٚصاجبی صەر تاب 
پێااای صەڵاااێٓ ٚیػااابْ، ٌە  ظ یاااٗ ثە یەک ڕێگااابصا صەڕٚات. ئەٚجێگٗدەضااابٔەٚە 

ٚیػبٔەٚە صێاتە صاِاجەک، ٌەٚێػاەٚە ثاۆ ئبٚضابرص ٚ غاۆراٚ، ٌە غۆراٚیػاەٚە 
ثۆ سٛڕەِبٚا غۆڕ صەثێتەٚە. ٌە صەضتی چەپەٚە ثە ٚیػبٔضا صەچێاتە چڵەگاٛڵ، 

ەگٛڵەٚە صەگبتە تەي کەِابش، ٌەٚێػاەٚە سٛڕەِابٚا صەگارێتەٚە. ِە٘اضی ٌە چڵ
ساابٔی جاابی صەری ضااەرۆک ٘ااۆزی عەِەٌەیە. ئەَ ٘ااۆزەظ ضااەرٌەثەر ثاااڵٚ 

ەکاابٔی یی ٚ ئبڵۆزیئەَ ٌەثەر یەک ثاااڵٚ ثااٛٚٔەظ پػااێٛ ثااٛٚٔەتەٚە. ٘ۆکاابری
ٚ پێػتر ثٛٚە. ضٌٛێّبْ سبْ صاٚای ٌە ِە٘ضی سبْ کرص ٘ۆزەکەی ٘ەڵجگارێ 

ئەٚەی ئەَ سااابٔەی ثە پیااابٚێکی ٘ێاااضی ٚ جااابی صەر صاضاااەکٕێت. ٌەثەرثچێاااتە 
ِەتی صەکااارص. سااابٔی ضاااەرۆکی ٚسسِەتااای دکاااٛ َ رصٖگٛٔجااابٚ صەزأااای ٚ ٘ە

ثێاااتە ضاااەرۆکی ٘اااۆزی ضڵەضاااڵە، ٌە ثەغااای سٛڕەِااابٚا ٖ دەضاااۀٛۀض، کە ص
 صاِەزراٚە، ٚاتە ٌە چڵەگٛڵ. 

ی تۆپشاابٔە ٔێاٛ ڕێاضا غاٛێٕەٚاری صەر تاب گەرِابٚ چاٛار فرضااەسە. ٌەٌە جاب
صیاابرْ ٌەگەڵ کااۆٔەصێ ٚ عەِاابرات ٚ غااٛٚرە ٚ کەڵەکە ثەرص. زەٚی ٚ زاری 
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صەچێاات، ئەَ ٔاابٚە پێاای  ئەَ ٔاابٚچەیە تەق تەلاابٔە. زۆر ٚەک صٔیاابیەکی ٔاابِۆ
بٔەی ٌە صاساای یااصەڵااێٓ غاابری ٌااٛٚت. ثە پێاای ئەَ چیاارۆکە صەڵااێٓ ئەٚ پەری

رەکەیبْ بئبکاابری ئەَ سەڵااکە چااٛٚٔەتە ضااەر کااٛێرە چیااب ٚ ٌەٚ ضااەرەٚە غاا
ی ئەٚ ثەرصأەی ٌە کێااٛەکەٚە ٘اابتٛٚٔەتە سااٛارێ ثەرص ثاابراْ کاارصٚٚە، ثە٘ااۆ

غااابرەکە ٚێاااراْ ثاااٛٚە ٚ ئەٚەی تێیاااضا ثاااٛٚە ِااارصْٚٚ. ئەٚۀاااضەی ٌە ٔسیاااک 
 صٚٚرەٚە چااابٚ صەثیٕاااێ صەڵێااای ثەضاااەر ئەَ صەر ٚ صەغاااتەصا ثەرص ثااابریٛە. ٌە

، ئەِەظ ثە یاک صیابرۀسیک ئەَ غبسەٚە ٚەستێ صەڕٚأی کٛێرە چیاب زۆر ٔس
ثەاڵَ کبتێااااک ٌە ضااااەرەٚ  ثااااۆٔەی صار ٚ صرەستاااای چڕٚپااااڕی کێٛەکاااابٔەٚەیە،

ەٚە، ئەٚضااب صەزأاای کااٛێرە چیااب چۀااض کااابتژِێر یسااٛارەیەکە صٚٚر صەکەٚیاا
صا راصەثرێااات ثە ٚتەی زۆر کەش ڕێااایەی ثە ضاااەت ِەرەٌێااارەٚە صٚٚرە. ئەٚ 

کە ٘اایچ  ڕێگاابیەکی ٔاابسۆظ ٚ پااڕ کۀااض ٚ ٌۀااضە. ٌە غااێٛەی ٌەَ ڕێیاابٔە ٚایە
ثبزی ٌااێ صەرٔبچێاات. ِەگەر ئەٚەی ٌااٌٛٚەی کٍۆجێااک تۆپشاابٔە ٚ ٘ێااسی ضااەر

صەچاێ ڕێگبکەیابْ  ٌەٚە ەرێ. ٌە زۆر غاٛێٕیعتۆپەکبْ ثەضەر غبْ ثەرٔە ض
 سۆظ کرصثێت.

صەپەڕێ، چۀض تاۆپێکی رٚٚضای پێاضەثێت،  کبتێک ضٌٛێّبْ سبْ ٌێرەٚە تێ
غاااب. ٌە ٚەرزی  ەیاااضا ثە ِاااذەِەصئەٚیاااع ئیّپراتاااۆری رٚٚش ثە صیااابری ص

ثە٘اابرصا جبیااضەر ٘ەر ٌەجاابڕە گااٛڵ صەچێاات، ثە تاابیجەت گااٛڵ چەرِااٛٚ. صٚای 
غااابر ٚ صۆڵێکااای زۆر گەیػاااتیٕە ضاااەت ِەرە. ثە تۀیػااات رٚٚثبرێکاااضا ڕەت 

ئەٚە صەثێ ئاۆرصٚٚیەکی  یٓ ٚ گەیػتیٕە صەغتێکی ثبظ، ئەَ غٛێٕەظ ثۆٚثٛ
ع ٔەک ِااایزۆر ٌێااای ثااااڵٚ ثجێاااتەٚە. ئەَ غاااٛێٕەظ پێااای صەڵاااێٓ گەرِااابٚ، ئە

ی ئەٚ صەغتە صڵگیرەٚەیە ٔبٚی گەرِبٚیبْ ثە٘ۆ  ثەثۆٔەی رٚٚثبرەکەٚە، ثگرٖ
ڵە ٔەٚتااای ٌێااایە ٚ ٌەضاااەر صأااابٚە. ٌێااارەٚە ثەِەٚصای کااابتژِێر ٚ ٔیٛەێاااک چاااب

ی صەثێاتەٚە. ٌە صەضات ٚەیەک صٚٚرتر ڕێگبکە صٚٚ ٌمی ٌێچەِێکی ثچٛٚک. ِب
ە ضااااەرچبٚە ئەَ چااااۆِەظ ٌەٚ کێااااٛ راضااااتەٚە ثەرەٚ چیاااابکە ٘ەڵضەکػااااێت،

صەگرێااات ٚ صەڕژێاااتە رٚٚثااابری ضاااەت ِەرەٚە. ئەٚ ثەرصەی ٌە کێاااٛەکە ثەر 
ثۆتەٚە تەٚاٚ ضاەر ڕێگابکەی ثەضاتجٛٚ. ئەَ ڕێگابیە ٘ەر ئەٚۀاضەیە ضاٛارێک 
پێیااضا ثااڕٚات. رٚٚثاابری ضااەت ِەرە ثە ٔێااٛاْ ئەٚ ثەرصأەصا تێااضەپەڕێت کە ٌە 
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ەصا ٚ ثە کێٛەکبٔاضا ٓ. ڕێگابی صٚٚەَ ثەغابٔی چەپ صا الصکێٛەکەٚە گٍاۆر صەثا
ە ٚ سەڵکاای ٔاابٚچەکە پێیااضا صەڕۆْ. یضاەر صەکەٚێاات. ئەِەظ ڕێگاابیەکی ئبضاابی

چبرەٚاصارەکاابٔی ئااێّە ثەَ ڕێاایەصا تێااپەڕیٓ ٚ ثە ِەٚصای ٔیااٛ کاابتژِێر ٚەڕێ 
کەٚتاایٓ. ٌەٚ ِێاارگەٚە کە ٔسیااک رٚٚثاابری ضااەت ِەرە ٚ صۆڵە تۀااگەثەرەکە 

یجەت ثە سااۆی ٘ەیە ٚ پێاای ثااٛٚ. ئێاارەظ صەچێااتەٚە ضااەر گەرِاابٚ ٚ ٔاابٚی تااب
تاار ٌە ثیطاات ضاابجٓ، ٚاتە غەضاات صەڵااێٓ چەَ کااس. ٌەَ غااٛێٕە رٚٚثاابرەکە پ

ر غٛێٓ ثەرصێکی گەٚرە ۆزراضتی پڕە ٌە گبثەرصی چیبکە. ٌە . ٌە غبٔی  زٖ گٗ
ای ضەت ضبجٓ، ٚاتە ضێطاەت کەٚتۆتە کۆغی رٚٚثبرەکەٚە. ئەِەظ ثەِەٚص

پػات چیاب. ثەٚەتەی ثەڵەصەکبّٔابْ، . ٌە کاٛێرە چیابٚە، ڕێگابیەک صەچێاتە  زٖ گٗ
کاااٛێرە چیاااب، ٌە صەضاااتی چەپ،  ٌێااارەٚە تاااب ئەٚێ چاااٛار فرضاااەسە. ٌە ٔسیاااک

گەیەک صیااابرە. ٌێااارەٚە ٌەثااابتی صاری ِٛرِاااٛرکراٚ ثە پٕچاااک ٚ گاااٛێٕی ِەزار
 ئبٚرِبْ صەکرصەٚە.

ٌە گەرِبٚ تب پرصەتۀگ چٛار فرضەسە. ٚاتە ٌە چەَ کاس، ٌە غابٔی راضاتی 
بری ضاااەت ِەرە صەڕٚاتە ساااٛارێ. غااابٔی چەپ، کێاااٛە ئەَ ڕێگااابیەٚە رٚٚثااا

ە ٚ کێااٛی کیاابالْ، کێٛەکاابْ رٚٚتاای کیاابالٔە. ٌە صاٚێٕاای رٚٚثاابری ضااەت ِەر
ٔگای ضاپیە ٚ زۆر ٚەک گەچ صەچێات. ثەضاەر ئەَ ٖ َ گڵی ئەَ کێٛأە ڕزۆر ٔس

کێااٛأەصا ڕێگبیاابْ ثااۆ ٘ێااسی ضااەرثبزی کاارصۆتەٚە. ٌە غااێٛەی ئەغااکەٚتبْ 
ٔێاٛ ئەَ کٛٔابٔەصا ٘بضابٔە ٚ کرصٚٚە. چٛٚٔە ژٚٚرەٚە ثەکێٛأە کٛٔێکیبْ ٌەٚ 

ٌە ژٚٚرەٚە زۆریع تبریکە. ٘بٚڕێیبٔی ئێّە ثە چبکیبْ ٔەزأی ضاەرصأی ئەَ 
کٛٔبٔە ثکەیٓ. ٚەک صەڵێٓ ٌەَ صەڤەرە ٚەرچ ٚ ثەراز زۆرە. ثە ِەٚصای ضاەت 

صٚٚرتاار، ٌە غااێٛەی تاابق، کٛٔێکیاابْ ٌە گرصێکاای صیااکە   ٚتٗ غااىٗ ەٚ ئٗضاابجٓ ٌ
ثااڕی ثااٛٚ. ٌێاارەٚە صەکاارا ِاارۆڤ ئەٚ ثەر ثجیٕێاات. ثەرزی ئەَ تاابلە چۀااض صا

ضاااابجٕە. ڕێگاااابکەظ ٌەثەر پێاااای گاااارصەکەٚە تێااااضەپەڕێت. صەکاااارێ ثۀێااااٛاْ 
ٚت.  غااىٗ پەڕیاات. ئەَ ثۀااضەْ ٚ گرصۆکاابٔە پااڕت ٌە کااْٛ ٚ ئٗگرصەکەغااضا تێ
زۆر گەٚرە ٚ تبریاک ثاٛٚ. ئەِەظ ژێار زەٚیەک ثاٛٚ،   ٚتبٔٗ غاىٗ یەکێ ٌەٚ ئٗ

ثەرە کبٔیابٚی زۆرە ٚ جگە ٌە چیبی کیبالْ، ئەَ صەٚرٚێکەڵی ٌە گڵی گەچی. ت
ە ئاابٚی کبٔیەکااابٔیع صەڕژێاإە رٚٚثااابری پااارصە تۀااگە. رٚٚثااابری ضاااەت ِەر
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 ر جێ ئابٚصڕەکە تۀاگەثەر صەثێاتەٚە،بیە ٌەزۆغٛێٕێکی زۆر تۀگەاڵٔە. ثەٚ ٚات
ٛٚە. ثەریٕای ئەٚ پرصەی ٌەضەر ئبٚصڕەکەیبْ ٘ەڵجەضتٛٚە، ِبٚەیەکە ٚێاراْ ثا

ئەَ پرصە ٘ەغت غەلبٚە. پرصەکەظ تۀیب چبٚەیەکی ٘ەیە. ٘ەرچۀضە پرصەکە 
ثەاڵَ صیٛارەکاااابٔی ٘ێػااااتب پبڵیاااابْ ثە کێااااٛەکەٚە صاٚە ٚ سۆیاااابْ  ،ڕٚٚساااابٚە

پەڕیاااإەٚەی  ڕٚٚساااابٚە، صەضااااتی چەپ، ثااااۆ راگرتااااٛٚە. ٌۀسیااااک ئەَ پاااارصە
ەر صأابٚە، ثەاڵَ ڕێجٛاراْ، چۀض صارێکیبْ ڕایەڵ کرصٚٚە ٚ ٔبٚی پرصیابْ ٌەضا

ٚ ِااااباڵت ثەضااااەریضا صەپەڕێااااتەٚە ٚ  ٘ەر ئەٚ پاااارصەصاریٕە ثە ٘بضاااابٔی ِەڕ
ٌەرزەی ٘ەیە. ٚەستااێ ثەضاااەر ئەَ پااارصە صاریاإەٚە چااابٚ ٌە ساااٛارێ صەثاااڕی 

.  زٖ کێٛەکە تب ثٕای چەِەکە چۀاض گاٗ ە صٚٔضییٔی ضەرت ٌە گێژەٚە صێت. صیبر
ی صاثڕیٛە ٚ ڕەٚەزەکبٔیع کێٛەکە ٚتبْ غىٗ زۆر جێ ئبٚەکە ٌە غێٛەی ئٗ ٌە

طاات ضاابجٓ صەثااێ، کە صەکاابتە سااۆر ٔەگەزە. ثەاڵَ صەکاارێ ٌە گااۆترە ثڵێاای ثی
ە ٚ ثەئااابراِی ضاااەری ی. ٌەٚ تۀاااگەاڵٔەصا ئااابٚەکە ساااٛڕێٓ ٔیااا زٖ گاااٗغەضااات 

ٔااابٚەتەٚە. ٌە زۆر جاااێ ثەئبضاااتەَ ساااٛڕەی ئااابٚ صەژٔەٚی. صەضاااتی چەپ، ٌە 
پابظ ِاابٚەی لەاڵیەکای ٚێاارأە ِەیاضأە ئەضااپێک،  ی ٔااضازٖ ، ثە ئٗٔسیاک پارصەکە

ٚٚەکەی صەگەڕێاتەٚە ثاۆ ەکبْ صەڵێٓ ئەَ لەاڵیە ِێژٌٛٚڕ٘ضەرٔج راصەکێػێ. 
ثەکبْ ٚ لەاڵی سِٛەیٓ ٌە صەٚرەیەکضا ضبز کراْٚ. ٌە پػات ئەَ صەٚرەی ئەتب

جێیە. ئەَ ٛێرە چیااب، تاابیەفەی ضااەگٛۀض ٔیػااتەری کااٚپاارصەٚە ٌە غاابٔی ثبغااٛ
ەڤەرەصا ثاااااڵٚ ثااااٛٚٔەتەٚە ٚ گااااٛێ ثە سااااێڵە ٌە صەضااااەاڵت تااااۆراْٚ ٚ ٌەَ ص

ثْٛٚ ٌە صز ٚ ْ، ٘بٚڕێیاابٔی ئااێّە گٛتیاابْ ثااۆ صڵٕیاابي ٔاابصِٚەتی صزفااٛٚدکااٛ
گااۆراْ، ئەٚ پاارصە تێااک صەصەیاآ. ئااێّەظ رازی ثەَ کاابرە ٔەثااٛٚیٓ، چااٛٔکە 

پەڕیاإەٚەی سۆیاابْ ٚ ِێگەٌیاابْ تۀیااب ئەَ پاارصە غااک صەثەْ.  ەکاابْ ثااۆٌٛٚڕ٘
ئەٚ غٛێٕەی کٛێرە چیب صٚایی صێت پێی  کبٔی سٛڕەِبٚا ثکەْ.ڕەضەرصأی جب

رە ٚ ە ٌە پرصی ئبٚصڕگە ٚ لەاڵی رەزا صٚٚرتایصەڵێٓ ِەڵجۀضی غب. ئەَ ثەرزی
بِساصە ئەداااّەصە، ئەٚ ٌە کێاااٛێکە ثۀااابٚی کاااٛێرە چیاااب، ئەِەظ گااارصی ئیّااا

یبْ ثەَ ئیّابِساصەیە ٘ەیە. ٛێرە چیب صاصۀیػٓ، ثڕٚایەکی زۆربٔەی ٌە کٌٛٚڕ٘
ێک ٘اااابتجێ ٘ەر ئەٚۀااااضەی ٌەٚ ر صزی ٚ کٛغااااتٕ٘ەرکەضااااێک تٛٚغاااای ٘ە

 گەیە صٚٚ رکعەت ٔٛێژ ثشٛێٕێ پبک صەثێتەٚە ٚ ثێ تبٚاْ صێتە ئەژِبر.ِەزار
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ٌە گەرِاابٚ تااب ئێاارە ٚچبّٔاابْ گاارت. ٌە ِەٚصای ڕێگاابصا تٛٚغاای کەڵەکە ثەرصی 
ەکبْ ثەَ ڕێیەصا تێپەڕێات ثەرصێاک صەسابتە ضاەر ٌٛٚڕ٘زۆر ٘بتیٓ، ٘ەر کەضێک ٌە 

ٚایە ِرازیبْڵەکبئەَ کە ڕێاس گرتٕێکیػاە ٌە ئیّابِساصە. دبضڵ صەثێت ٚ  ٔە. ثبٚەڕیبْ 
٘ااااۆی ئەٚەی ساااابٔەکەظ ٌە پػاااات چااااۆِەکەیە ٚ ٌە ثبٚەغاااای صۆڵەکەصایە. ثەگۆڕ

ێٓ دەٚغااەیەکیبْ ٌەثەرص ٘ەڵچٕ صٚٚرە ثاابظ صەرٔبکەٚێاات، ە ٚ ٌەٚ ٌە زۆر غاٛا یاٛا
 ە.یاڵَ ئیّبِساصە ثەصەرەٚە ٔیٔێٛەصا ٔٛێژ صەکەْ، ثە

ضاەر ئەضاپەکەی صاثەزی یضەری، ٘بتجٛٚە ضاەرصأی ئاێّە، ٌەجب دەِەسبٔی
ثەاڵَ ئەٚ سبٔەی سەڵکی سٛڕەِبٚا  ەرصێکی سطتە ضەر کەڵەکە ثەرصەکبْ،ٚ ث

ئەٚە صەگەڕێاتەٚە ٌەٚ ٔابٚچەیەصا ٘ەر یەک  ثٛٚ ئەٚ کبرەی ٔەکرص. ئەِەظ ثۆ
. ٌە یبْ جیبٚازە ٚ زیبرەتگٗ ٘ۆزەکبْ ثیر ٚ ثبٚەڕی تبیجەت ثە سۆیبْ ٘ەیە ٌە

پرصی ئبٚصڕەٚە تب لەاڵی ڕەزا، پێٕج کبتژِێر ٚ پبزصە سٌٛەکە. چاٛار کابتژِێر 
الی رٚٚثابر ٚ پارصی ئاابٚصڕگە، ٘اۆزی ضاەگٛۀض ثاااڵٚ ثاٛٚٔەتەٚە. پاارصی  ٌەٚ

ئااابٚصڕگە تۀیاااب صٚٚکەش صەتاااٛأٓ ثەیەکەٚە ثەضاااەریضا ٚەپەڕْ. ثەصٚای ئەٚ 
 ەرتەضکە.کجبر ث ٚە. پرصەکە یٗکەضەصا جێی ٘ێطترێک صەثێتە صٚٚ

ٌیع ثگارێتەٚە. ٚئەٚ پرصە ڕێگبی کرِبغابْ ٚ سٛڕەِابٚایە ٚ ڕۀاگە صزفاٛ
ڕۀااگە ثە گەرپاارصەکەصا ٔەچاإە لەاڵی رەز، ٌە صەضااتی راضااتەٚە ثەجێاای ثااێڵٓ. 

ە کبتی سۆی ٌەَ ٔبٚچەیە ٘ۆرصٚٚی ضەرثبزی صاِەزراثێت. تەٚاٚی یصٚٚر ٔی
بٚێٓ کاراٚەتەٚە، ئەٚەی تۆپشبٔەی ٌێ صەرچێت کبتی سۆی س ئەٚ ڕێگبیبٔە ثۆ

 ثەتبیجەت ڕێگبکبٔی کیبالْ ٚ سٛڕەِبٚا ٚ ضەت ِەرە ٚ ئەٚأی صیکە.
ٌەٚ لەاڵیەصا ٔیػاتەجێٓ. ئاێّەظ  ٌاٛٚڕٖلەاڵی ٔەضیر، غٛێٕێکە تٛغّباڵٔی 

ێای صەکابت ٚ کابرٚأە ڕ سڵّبْ گرت. صااڵٔە ڕێیەک ٌێرەٚە صەضت پێٔٗ ٌەٚێ ِ
ٚ چاً ٚ پێإج ساٌٛەک ٌە  ثە ضاێ کابتژِێر ڕێجٛارأی صزفٛٚي ٚ سٛڕەِابٚایە،

ٌە کابتی پەڕیإەٚەصا ئابٚی ئەٚ  بٚصڕگەٚە ٘ابتیٕە ضاەر رٚٚثابری زاڵ،پرصی ئا
ثەری ئاابٚەکە ثەرزە ٚ رٚٚثاابرەکەظ ۆِە ئەژٔااۆ تەڕ صەکاابت. ئەِااجەر ٚ ئەٚچاا

کاابتی ٌە ٚاڵیی چەِەکەصایە،صە تااب پاابزصە ضاابجٓ صەثااێ. گاابثەرصێکی زۆر ٌە لااٛ
ٚەستای ساۆی  ضاْ ٚ پەڕیإەٚە ِاذەڵە.چۆِا صا ٌەٌێسِەی ثبراْ ٚ ٌرفەی الفبٚ

ێرە، یەتی ئبٚی ئەَ رٚٚثبرە ضاٛیٕٛبِەی سۆیضا ٔٛٚضگەڕۆک صیتر ٌە ضەیرأ
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ەکااابٔیع ٌٛٚڕ٘ارصەٚە ٚ ٘ااایچ ضاااٛێر ٔەثاااٛٚ، ثەاڵَ ئاااێّە ٌە ئبٚەکەِااابْ ساااٛ
 گٛتیبْ ئبٚێکە ضبرص ٚ ضٛٚک، لەت ٔەِبٔسأیٛە ضٛێر ثٛٚثێت.

ڕێٕی ٘ەیە گەڕۆک صیتاار، ٌە ٚەرزی ثە٘اابرصا ث ٚا ە ٔاابٚچەیەصا ڕەت ثٛٚثێاات ٚ ساٛا
ٚثێتیع  ێر ثٛٚثێاات. ئەگەر ثاٛا ێی ٘ێٕبثێاات ٚ ئاابٚەکە ضاٛا ئاابٚەکە ٌە کبٔەکاابٔەٚە ساٛا

ٚڕِ٘بٚەیەکی کەَ ثٛٚە ٚ  ٓ، ْبٌٛ ثەاڵَ گبثەرصێکی  ٘ەِیػە ئەَ ئبٚە ثەغیریٓ صەزٔا
ٌٛەک صەگەیتزۆر ٌە کۆغی رٚٚثبری زاڵضا چۆکی  ە. ثە ِەٚصای ضی س ثە پرصە  صاصٚا

ئەٚ پرصەظ  ەر ئەٚ پرصە ڕٚسبٚەصا پەڕیٛەتەٚە،ٚێک، صەڵێٓ تەیّٛری ٌۀگ ثەضڕٚسب
ە ٚ تۀیب پبیە ٚ ثٕەیەکی ثە ضبسی ِبٚە. ٚەستاێ ثەالی  ٘ەرٚەک پرصی ئبٚصڕگە ٚێرٔا

ثە صەغاتێک. ئەَ صەغاتە  صەضتە راضتی رٚٚثابری زاڵ، صەگەيات ٌە ضەرەٚەصا راصەثی
ٌٛەکە. يا صاکەی صٚٚصەگبتە لەاڵی رەزا. ِەٚ صرێژەی ٘ەیە تب کجابر ٗ کبتژِێر ٚ چًا سا

ێٕێکی صڵگیااارە ٚ جێااای ٘ێسێکااای ضااای ٘ەزار کەضااای صەثێاااتەٚە. ئەَ ڕێگااابیە ٌە  غااٛا
ٚا. ٌە رٚٚثبری زاڵەٚە تێٚصزفٛ  صەپەڕێت. صٚٚضاەص ٌەٚە صەچێتە کرِبغْب ٚ سٛڕەِب

ٛاریااْب ثااۆ کاارصٚٚە.  ٘ۀگاابٚ ئەٚالتاار، گۆڕضااتبٔێک صەرصەکەٚێ ٚ ثە ٚغااکەثەرص صی
ٚڕ٘ ٚ، ئێّەی ثارص ثاۆێکٌٛ ٚ:  الی گۆڕضاتبٔەکە ّْب ٌەگەڵضاثٛ ٚ ثەضاەر ٘ابتێکی فەرِٛا

ازصە ثٕەِااابڵەی صیااارەک ٚۀاااضی ٔسیاااک لەاڵی رەزا صٚ غاااەظ ضااابڵ پاااێع ئێطاااتب، ٌە
ْ. ٚرص ٚ صرغاتی ئەٚ سەڵاکە ضاەص جێٔیػتە ْ، ئەٚ ساێڵە ڕێگبیاْب ثە  ثٛٚ ٚ کەش ثٛا

چی صەگرت. ِیرزا ثاسٚرگ، دابکّی  ٚٔا ٛارْا ٚ کبر ٚڕ٘ڕێج ٚ پۀجاب  ْب ثە ساۆیطاتٌٛ
ٚڕ٘ ەصا ثەضەریبٔضا، صەگۀە پرصی ئبٚصڕگە ٚ ضایبزصە کەش ٌە سێڵای ەٚە غەٚێک صٌٛ

، یەکیْب کٛێشبی ئەٚ ساێڵە صەثێات. صەضاتٛٚر صەصا تصیرەک ٚۀض صەضت ثەضەر صەکب
ْ. ضەری صٚ ٘ەر یْب ٌەٌەٚێ ضەریْب صەثڕ ئەٚەی  ٚ گۆڕضتبٔەصا صۀێژە، ثەاڵَ ثاۆٚٔا

ْ. ٌەٚ دەضاابٚضااەرٚ ثگاارْ ٌە کٛێشااب ڕێااسی ەکاابٔەٚە ئەضااپەرصەی صەکە رە ی کٛژرٚا
ەصا گاااۆڕی چۀاااض کەضاااێکی صی ثەر چااابٚ صەکەٚێااات، ەظ ٔیااا صٚٚر ثەرصیاإا ٚٔا یە ئە

ەکەضٛ ٚٔا ٓ. ٌەٚ ضاەرٚ کبری ئەٚ کٛژرا َ، ٌێارەٚە راصەثارێ ٚ ث ثۀضەصا، گەڕۆک ثابرۆ
ریتاێکە ئەِەظ ٔە کە ٚ پرچی ژْ ٚ ِٕضاڵ ثەضاەر کێٍەکابٔەٚە غاۆڕثۆتەٚە،صەثیٕێ پەٌ
ٚڕٌ٘ە صەڤەری  ْ، ئەگەر ژٔێک ئبزیسی ثّرێت، پەٌکەی سۆی صەٌٛ رصێٕێ ٚ ثەضەر طتب

ْٛا لەاڵی رەزا ٚ لەاڵی ٖٔ گااۆڕی ِرصٚٚەکەیااضا ص ی صات. ِەٚصای ٔێاا ٚٔا ەضاایر، ثااۆ کاابر
ٓ، صٚٚ صەضاتە یضیغٛێٕێکی پڕ ِەتر ٚاڵیْب پێاضای ە. ٚەستێ ئێّە ٌە ٘ەِەصْا ثٛٚیٓ ٘ە
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ٚا ثۀیبز ْٚا ٌە سٛڕەِب ی صزفٛي، ٌە ٔسیک لەاڵی ٔەضیر جەرصە ٚ ڕێگار رٚٚتیاْب کبر
ْ. کبتێااک گەیػااتیٕە صزفاٛا ٚاڵەِااْب ثااۆ صەرکەٚت، يٚکاارصٚٚ ئەَ  ٘ااۆیراضااتی ئەَ ٘ە

ٍٔەر ْٛا ٔبسۆغاای جاابٔگیر سااْب ٚ غاابزاصە سااب ِیاارزا،  ڕێگااریەظ صەگەڕێااتەٚە ثااۆ ٔێاا
ٚا. لەاڵی رەزا ثۆ ٓ. ئەٚە صەثٛٚ ٔۆژۀی ثکۀەٚە ٚ تێیاض صەضەاڵتضاری سٛڕەِب یػا ا صٔا

 ٚ پرصەی ئبٚصڕگە صەگەڕێتەٚە ثۆ صەٚرەی ئەتبثەک. ضبزکرصٔی ئەَ لەاڵ
 بْ:ٌٛٚڕ٘زأیبریەکبٔی سبٔی 

طاتب ٚەک راثارصٚٚ ٌە بٔەی کە ئێٌٛٚڕ٘ابْ صەیگٛت: ٔبکرێ ثاۆ ئەٚ ٌٛٚڕ٘سبٔی 
ێٕێک ٔیػاااتە ٚارچااایٓ ٚ ٘ەر  جێ ٔااایٓ، پرصێاااک ضااابز ثکرێااات،غااٛا ْٚا ئێطاااتە ٘ە ئە

ەکبْ ٘ەرٚەک ٘ۆزە کٛرصەکبٔی ِابرصیٓ ٚ ٌٛٚڕٌ٘ێرە  تەی ٌە غٛێٕێک صەژیٓ.ٚەس
. ٌەٚ ِەڵجە ْٚا ِەر،  ِاابْ ٔااضەظ کاابٌٚە کاۆْ ٚ ٚێرأەیەکاای زۆرجەزیارەی ئیجٕاای عٛا

ْٚا تاب  چبٚ پێ کەٚت. کە تبیجەت ثە کٛرصەکبْ ثٛٚ. ضاەرصار ٚ ضاەرۆک ٘اۆزی ئە
ٛاِێر ٚ ِێرسبضٓ، ٌەزۆر ٚ  تۀبٔەت صەٚڵەتی عٛضّبٔی ثەپیبٚ ٔبزأٓ، ٌەکەَ ثڵێی ج

ت زۆر ٌەِێاژ ٔیا یە پارصی گبِێػابْ پیتبک ٚ ِبڵیبت ٔبصەْ ثە صەضەاڵت. سبْ صەیگٛا
ْٚ،  تێااک ڕٚٚساابٚە، ثەاڵَ پرصەکاابٔی زاڵ ٚ ئاابٚصڕگە ٚ کەغااکبْ ٌەِێااژە ٚێاارْا ثاٛا

 پرصی کەضکبْ زۆر پبْ ٚ ثەریٓ ثٛٚە.
ر ٘ەٚا گەرَ ثااااااٛٚ، لەاڵی رەزا ٚەستااااااێ ٌە پاااااارصی زاڵ چااااااٛٚیٕە ئەٚثە

بْ ثەَ ٌٛٚڕ٘ااثااٛٚ،  ەکی ثبغاای تێااضای، کاابٔیٚێ غاایٓ ثجااٛی ٌااگیاابٚگژێکی زۆر
ە چٛار کبتژِێر ٚ ٔیاٛە، ٌە یغٛێٕە صەڵێٓ لەاڵی رەزا، ٌەَ لەاڵیەٚە تب دٛضێٕی

بٚەی ضێ کبتژِێر ثە تۀیػتی لەاڵکەٚە ثە صۆڵەکبٔضا گەیػتیٕە صەغتێک. ثە ِ
ەچێااتە کااٛرکی ٚ سٛڕەِاابٚا. ٌێاارەٚە ثااسٔە ڕێاایەک صەچێااتە صەضااتە چەپااضا ص

ە ٚ یگرە ٚ ثەغبٔی چەپضا سٛڕەِبٚا صەگرێتە ٚ ثە صەضتی ڕاضتضا دٛضاێٕیِۀ
رٚٚثابری ثەاڵچاۆَ ِەٚصاکە ثە  ٌەٚێػەٚە تب ضبڵذبٚا پێٕج کبتژِێر ٚ ٔیٛە. تب

یەک کاااابتژِێر ٚ پۀجااااب سااااٌٛەک کۆتاااابیی ٘اااابت. تەٚاٚی ڕێگبکاااابْ صۆڵ ٚ 
ٚ ثەرصەاڵٔااااای زۆرە ٚ   زٖ یە. ِەٚصای رٚٚثااااابرەکەظ غەضاااات گاااااٗگاااارصۆکە

 ٚصەگبتە ئەژٔۆ.ئب
سبٚێااک ِاابٚە ثە سػااتی ضااٛٚر کاابتی ٚڕٚ ِەٚصایەک ٌە سااٛارترەٚە پاارصە

ٚ پاارصە کااۆٔی صیااکە  سااۆی ضاابز کااراٚە. ٌە صاٚێٕاای ئەٚ پرصەغااەٚە ٚێاارأە
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کاراْٚ. ئابٚی  غاب چاێ صەثیٕضرێت. صەڵێٓ ئەَ صٚٚ پارصە ثە صەضاتٛٚری ٔابصر
تێاااک ٌە ثەاڵ چاااۆَ ٌە ٚەرزی ثە٘ااابرصا یەکجااابر زۆرە. فەتذعەٌااای غاااب، ٚەس

ئیطاافە٘بٔەٚە ٘اابت ٚ ثەَ رٚٚثاابرەصا تێااپەڕی، پۀجااب ضااٛاری ٘اابٚڕێی غااب، 
 یەکبْ صەثێااژْ، صٚٚضااەصئاابٚثرصٔی ٚ ٌە چااۆِەکەصا سٕکاابْ. ٘ەرٚەک غاایرازی

کەش ٌەَ ئااابٚەصا سٕکااابْٚ. ئاااێّە ٌەٚێ چبِٚااابْ ثە گبثەرصێاااک کەٚت پێیااابْ 
ْٚ. ئەَ صەگٛت ثەرصە ثرٔجە، سبڵەکابٔی ضاەر ئەٚ ثەرصە ثەٚێإەی ثارٔج ٚاثاٛ

 طتبْ زۆر صیٛە.ٌٛٚڕ٘جۆرە ثەرصأەِبْ ٌە ِۀگرە ٚ 
تااریٓ ٘ااۆزی، ٌە ثەغاای بٔی ٘ااۆزی ضااەگٛۀض ِاابْ ثیطاات ثە٘ێسٌەصەَ ساا

ٔەگاارتیٓ ٚ ٔە٘ابتە پااێع  لایالٚ، صەژیآ. ساابْ ٚ ضاەرۆک ٘اۆزی ئەٚاْ ٚەری
پێػاااتر ضاااٌٛێّبْ سااابْ سەثەری پێاااضاثٛٚ. سااابٔی ٔااابٚثراٚ  ٚازی ئاااێّە، ثەاڵَ

ەضەاڵتی سٛڕەِابٚا ٚ ثرٚجێارصَ، ٚاتە ئەرصە غاێر ِیارزا. صەیگٛت، ضەر ثە ص
 ضێیەَ ثەغی ئەٚاْ ٌە ِەڵجۀضی ثەاڵ چۆِە.

زی ئاێّە. ٘ەِٛٚیابْ ئەضاپی بْ ثە چاً ضاٛارەٚە ٘ابتە پێػاٛاٌٛٚڕ٘سبٔی 
ثەستیابری گەي، ئەضاپی  ەکابٔیع ٚەکاٌٛٛٚڕ٘رەثیبْ ٌەثآ صاثاٛٚ. ڕەضۀی عب

ە غبٔی رٚٚثابرەکەصا ڕۆیػاتٓ ٚ صٚٚ ڕەگەیبْ الپەضٕضە. ِبٚەی کبتژِێرێک ث
ٔێاٛ پێٕج کابتژِێر ٚ صە ساٌٛەک ثاٛٚ. ٌەگەیػتیٕە صەغتێک. ِەٚصای دٛضێٕیە 

چبصریااابْ  بْرەثاااػاااتیٕە لەاڵ کۆٔێاااک، ٌەَ غاااٛێٕەظ ضاااەص ِااابڵی عبڕێاااضا گەی
 کبری ثْٛٚ.اثٛٚ. ٘ەر ٘ەِٛٚیبْ سەریکی ثێطتبٔ٘ەڵض
 

 ساڵحاوا
رەة تبی ثەغاای عااب طااتبْ ٚ ضااەرٌٖٛٚڕ٘کۆتاابیی  صەکاارێ ثڵێاایٓ ضاابڵذبٚا

گۆغاە، ٌەٚ ٚ ٔبٚچەیەٚە صەگەیٕە لەاڵ چٛارثە ِبٚەی ثیطت سٌٛەک ٌە ٔػیٕە.
ِەٚصایەصا تٛٚغی ڕەغّبڵی چۀض ِبڵێکی عبرەة ٘بتیٓ. ثەغێک ٌە ئابٚی ثەاڵ 
چاااۆَ زەٚی ٚ زاری ئەَ ِەڵجۀاااضە صەگااارێتەٚە ٚ تەڕەکااابڵی ٌەثەرصا صەکەْ. 

ی ی جاٛٚڵەی صەکارص، ثە٘اۆریابٔیع ثەکەیفای ساۆغەٚێ چبصرِبْ ٘ەڵاضا ٚ ز
ە ڕێجٛاراْ ٚ کبرٚأچی ئەٚەی ٌێارەٚە یئەٚەی غٛێٕێکی ٘ەراٚ ٚ ثێ ِەترضی

ەصا ٚ صەدەضاااێتەٚە. ِەٚصای ێااات ٚچااابْ صەگااارێ ٚ چااابرەٚای ساااۆی ئااابٚصص
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ِۀااسڵ گااارتٓ ٌە  ي تاابلیالٚ صە فرضااەر صەکێػاااێ ٚ زۆر جاابریع ثااۆٚصزفااٛ
ٌٛێّبْ ساابْ ٌە ئەٚیااع دەٚت فرضااەسی تەٚاٚە. ضاا کە دٛضااێٕییە ال صەصەْ،

صەضتی راضتی رٚٚثابری صز، ٌە ٔسیاک ئیّابِساصە ٌەضاەر ثۀاضەکە ٘اۆرصٚٚی 
ەصا ثەغااێکی زۆر ٌە ٘ەزار کەش ثااْٛٚ. ٌەَ ٘ااۆرصٚٚ صاثااٛٚ، ئەِەظ صٚٚ ٌااێ

 ضاەص ضاێ یبْ تێضا کرصثاٛٚ،ٚ ثەستیبری ثەغضاری ٌٛٚڕٖضاری سبْ ٚ صەضەاڵت
ێػاااٛازی ئاااێّە. کەش ٌە سااابْ ٚ گەٚرە پیااابٚأی ٔێاااٛ ٘اااۆرصٚٚەکە ٘ااابتٕە پ

ٚە ثە غبر غبرێٓ ٚ ٔەرِەغابر ئەضاپی سۆیابْ ٌیٕاگ  ٔٗضٛارێکی زۆر ٌە پێػّب
صەصا ٚ تەلەی سۆغییبْ صەکرص. یەکێ ٌە ضاٛاراْ تەلەی ٌە ثەرپێای ِآ کارص، 

ِیاٛأەی صەچێاتە ٔبٚچەکەیابْ.  ٌێٕابٔە ٌەٚثە صاثی ئەٚاْ ئەِەظ ٔیػابٔەی ڕێس
ە صاصۀیػات، ئەٚ کەضابٔەی ٌە ۀطاٌە فەر ثە لەٌٚی دەکیُ ضٌٛێّبْ سبْ، کە

٘ەزاریاابْ ٌێاارە ٚ ٌەٚێ ثاااڵٚ  پػاات چیااب صەژیاآ غەضاات ٘ەزار چاابصرْ. صە
صەضااتی ئەٚاْ چاابٚی ثە ِبڵیاابت ٔەکەٚتااٛٚە. چااً  ثااٛٚٔەتەٚە ٚ صەٚڵەتاایع ٌە

ْ ضااەرثبز ثااضەْ، ٚغاایبْ ئبِاابصە٘ەزار کەضاای ثەستیاابری ٌێاارە ٘ەیە ٚ ٘ەِٛ
بْ کااۆثکەیەٚە، ثەاڵَ ٚەریاابْ ثەستیبرییەکاا ٘ەزار کەش چەکااضار ٌە صەکاارێ صە

ي ٚ ضاااابڵذبٚا ٚ پاااارصی ٚٔاااابگرْ. ضااااٌٛێّبْ ساااابْ گااااٛتی، ٌە ِەٚصای صزفااااٛ
 ی صێت ٚ ضەفەر ثەَ ٔبٚەصا زۆر ٔبسۆغە.-ئبٚصڕگە، ٘ەِیػە ثب

ٌە صەٚرەی ِۀٛچێر سبٔی ِٛعتەِٛصەٌٚەی سبڵی ضٌٛێّبْ سبٔاضا، ٌە صٚٚ 
ەثْٛٚ ٌەگەڵ ا ضاأێااٛ ڕێااضیبرییەکاابْ تەتەرێکیاابْ ٔاابرصثٛٚ، ٌەفرضااەسی ثەست

غابر،  تۀبٔەت کبتێک ٚیطتیبْ جۀضەکی ثێٕٕەٚە ثاۆ ئەضپەکەی صەیبْ کٛژێ،
رەکەیابْ کارص ٚ ثرصیابٔەٚە. ثەپێای ٚثە کبری ئەٚە ٔەصە٘بت ٘ەڵی ثگارْ، ٌەتٛ

ی ٚ زارێکای ٘ەیە ٔٛٚضراٚەی گەڕۆک ریتێر، ٌە ضبڵذبٚا ضٌٛێّبْ سابْ زەٚ
ە ٚ ٌێاارە ٌەکاابتی ثبٔااگ کرصٔاای یٔیاا ثەاڵَ ئەَ ٚتەیە ٚا ،ٌااٛٚڕٖٚ پێاای صەڵااێٓ 

. ٌێارە کەڕەت ثەٚریبْ ثیٕیٛە صە٘ێٕٓ. ٌەٚ ِەڵجۀضە زۆر ٔبٚ ٌٛٚڕٖصەغتەکیضا 
 زۆریبْ ثەَ ئبژەڵەیبْ گٛتٛە یٛز، ثە زۆر یەک ٌە ئبژەڵەکبْ صەڵێٓ پڵٕگ.

پرصی کەڵ ٔبٚی ئەٚ پرصەیە ٌەضەر چۆِی صز ٘ەڵیبْ ثەضاتٛٚە ٚ ثە صٚٚ 
ە. ٌێاارە ئەٚثەری پاارصەکە ٘ااۆزی زۆر تۀااگەثەرکاابریتە صاپۆغااراٚە. غااٛێٕێکی 

ِٚٚاابْ ثەری چیبکاابٔی ڕٚٚثەڕ. ٌەٌٚااٛٚڕٖە ٚ ئەَ ثەریػاای ٘ااۆزی يبریيااتثەس
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ۆْ ٚ غااٛێٕێکە ثە ٔاابٚی ضەرصەغاات، ئەَ ثەغااەظ پااڕە ٌە گاارصۆڵکە ٚ لەاڵکاا
ە يئەَ غٛێٕە ٘ەٚارگەی ڕەغاّباڵٔی ثەستیابری صەغتێکی ثبظ ٌە ٔبٚچەکەصایە،

ثەاڵَ ٚەستێ ئاێّە پێیاضا  ٚێٕٕەٚە، سۆیبْ ٌێرە صەدٗ ر ِێگەٌیٚ زضتبْ ٚ ثە٘ب
سااابٍٔەر ِیااارزا  ثااْٛٚ، ٘اااۆی ئەٚ ٔە٘ااابتٕەظ ئەٚە٘اابتیٓ سێاڵتیااابْ ٔە٘اابتجٛٚ

ەکااابْ ٌێااارە ٔەثاااْٛٚ، ثەاڵَ راٚی ٌٛٚڕ٘٘ەرچۀاااضە  چااابصری ٌاااێ ٘ەڵاااضاثٛٚ،
ٌەٚەی ثاااگەیە غااابر ٌە ِەٚصای کااابتژِێر ٚ  ئااابژەاڵْ ٌەَ ثەغاااە صەکرێااات. ثەر

 ثبظ ٘ەیە ٚ پڕە ٌە صار ٚ صرەست.ٔیٛێکضا صەغتێکی 
 

 شووش 
ٌیبْ ٔۆژەْ کرصثۆٚە. ٌێرەٚە ثە ِەٚصای کابتژێر ٚ ٔیٛێاک ٚپرصەکەی صزفٛ

ي پاڕە ثابسی ٌیّاۆ ٚ ٔابرگی ٚثەری صزفاٛسی پرتەلبڵ ٚ ٔبرٔجی ٌێیە. صەٚرٚثب
صأەیاابْ ثە  ج ضااەصٚ ضااٛٚرە تااٛٚی غاایریٓ. ٚەستاای ئااێّە ٌەٚێ الِبٔااضا پێاإ

 لڕأێک صەفرۆغت.
ساٌٛەک صا، گەیػاتیٕە ثەاڵچاۆَ، صٚٚ ثاٛاری  صای صٚٚ کبتژِێر ٚ صەٌە ِەٚ

ثەاڵَ ٌە کاابتی ثاابراْ  ئاابٚی ئەٚ غااٛێٕە ئەژٔااۆ صەگرێاات،ٌەضااەرترەٚە ٘ەیە ٚ 
بت، ثەاڵَ ٌەَ ٔبٚە ِەٌەٚأێاک ئابٚ صەیجا ٕضا ئبٚ زۆر صەثێ ٚ ثٛار ٔبِێٕێت،ثبری

ٔگیابْ ٌە ڕەيەکی ڕۀگبٚسەڵکای ئەٚێ چۀاض ِبضای عبرەثێک فریابی صەکەٚێات،
ضارەکبّٔبْ ثاااارژاْ ٚ يە ضااااّێڵکاااارصیٓ. ئااااێّەظ ِبضاااایڕاٚ رٚٚثاااابرەکە ثااااۆ

 سٛارصِبْ، زۆریع ثەتبَ ثْٛٚ.
کاابتژِێر سااۆر  ٚٔی، صٚبٔگی فااٛریەصا کاابتژِێر دەٚتاای ثەیاابٌە غەغاای ِاا

ک ِژصا. ٘ەٚاڵیابْ پێاضایٓ ثاۆ ساٛارصٔی ٘ێطاترێثەئبضّبٔەٚە ثٛٚ، ٌەژێر تەَ ٚ
ک ٌە ثۆضاااەی ِراٚیاااضا ثاااٛٚ، غاااێر ەثێااارغاااێرێک ٌە ثۆضاااەصایە. ثە تەلەی عب

ْ لٛالٔاض ٚ غاێر ٌەٚ ٘ەرص ٚ ِبڵکی صایە ٚ ثۆی صەرچٛٚ، ٘بٚڕێیبٔیع ٌێیابفیس
 ٔەِب.  غٛێٕٗ

ٚ ثیطات  ٚظ ڕێگبی یەک کبتژِێر ٚ ٔیٛە، ضەصتەپۆڵکەی ضٌٛێّبْ تب غٛ
ٌە صٚٚرەٚە صەرکەٚت. ٌەٚێ چبصریاابْ ٘ەڵااضاثٛٚ، لەاڵکۆٔێااک  بِْاابڵی عەرەثاا
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ثەرأەٚە تاب ٌەٚ ئابٚ ٔیاٛ صەگابتە جۆثبرەکابْ. ضێ کابتژِێر ٚثە ٌەَ غٛێٕەٚە 
 ْ ٌێ ٘ەڵضاٚە. ض ڕەغّبڵيبکەرسە تبیەفەی ضەکٛۀ

بری کەرسەٚە ثە صەضاااتە چەپاااضا ئەٚ رۆژە تااابیەفەی ضاااەگٛۀض ٌە رٚٚثااا
ٌەضااەر ئەٚ رٚٚثاابرە ڕێگاابی پەڕیٕەٚەیاابْ ٌە ئااێّە گاارت،  ثٕەیاابْ صەثاارص،ثبرٚ

ە راضاتی رٚٚثابرەکە. ئەٚاْ ثچإە صەضات ە ثبغی ٔەصەزأیضەرۆکی ٘ۆزەکە ث
ە کبٌٚە کۆٔی ٘ەیٛأی کەرسە ٌ ،ئەٚثەر ثە گِٛبْ ثٛٚ ئەٚیع ٌە پەڕیٕەٚە ثۆ

ئەٚ صەٚرٚ ثەرە ٌە صٚٚرەٚە صیااراْ. ٌە  وبٔی الرٖ صٚٚ فرضااەسییەٚە صیاابرە. تااٗ
ثەرە ِەزارگە ٚ زیبرەتگاااابیە. ٌەٚ صەٚرٚرٚٚثاااابرەکەٚە تااااب پیاااار ِەلطااااٛٚص، 

ضااااااتبْ ٚ غااااااێٛەی لەاڵی ئبضاااااإی ٚ ٌەٚالتاااااارەٚە صارثەرگەٌێااااااک ٘ەْ ٌە 
رەکە ٌەگەڵ زەٚییەکاابْ ٌە ٌەَ غااٛێٕە رٚٚثااب ِێرغااٛزارێکی ضااەرٔج راکێػااە،

صایە ٚ لٛٚاڵیی ٌە چبٚ ٔبصا. ئەَ صەغتەظ پێی صەڵێٓ ثابْ ٌّای،  رازٚٚ یەک تٗ
٘ەِٛی کێڵگە ٚ گۀّجبڕە. ٚەک صەڵێٓ ٔابٚچەکە پاڕە ٌە ثەراز، صٚای ِەٚصای 

 ٌٛەک ٌە پیاار ِەلطااٛٚصەٚە ئاابٚی کەرسە پەٌێکاای صیااکەی ٌااێچااً ٚ پێاإج ساا
. صەی ِاابٔگی  زٖ ٚاتە ضااێ ضااەص گااٗ صەثێااتەٚە. ئەَ رٚٚثاابرەظ ٘ەغااتب ضاابجٓ

ە ثبریاابْ کاارصٚٚە ٚ ٌە ٔسیااک یە، ضااەت ٚ پۀجااب چاابصری عبرەثاابْ ٌێاارفەٚر
صأیااابٌی ٔەثااای ِەزارگەیە. ٌەَ غاااٛێٕە غاااێرێکیبْ صیاااٛە پەالِااابری غاااێرێکی 

رەثی ئەَ ٔبٚەظ تەلەیابْ ٌە غاێرەکە کارصٚٚە، ئاێّەظ ٌەٚ صاٚە ٚ عب صیکەی
ٚ ٘ەرایەصا  ٌەٚ تەلە ٚ گاااٛڕە یری ئەَ راٚەغاااێرەِبْ کااارص،ەٚە ضاااەیثەرزایااا

ی کٛژرأی ٌە سۆغ بْرەثری ثە چۆکضا ٘بت ٚ کەٚت، ژٔبٔی عبغێیر ثەثریٕضا
بٔەی ثە تفۀاااگ ٚ غاابصی کاارصْ. ئەٚ کەضاا ەغااێر صەضااتیبْ کاارص ثە ٘ەڵاااٙەڵ

پەڕی سۆغذبڵیضا ٘ەڵضەثەزیٓ ٚ ضەِبیبْ صەکارص. غاێرە ، ٌەٚغێرەیبْ کٛغت
کاااٛژراٚەکەظ غاااێشی ٘اااۆزەکە ثە صیااابری صای ثە ئاااێّە ٚ ٌەضاااەر صٚٚ صار 

بغاّبْ ٌە گۆغاتی تەرِەک ٘ێٕبیبْ ثۆ ِسڵی ئێّە. ئەٚ چۀض رۆژە کەثبثێکی ث
تابِتر ثاٛٚ. صرێاژی غاێرەکە زۆریع ٌە گۆغتی ثەراز ثە ئەٚ غێرە ضبز کرص،

یبڵ ٚ ثژێکای صرێاژ ٘ەر صصأێکی یەک گرێ ٚ ٔیٛ ثٛٚ.  ٚ ٔیٛ ثٛٚ،زٚ  صٚٚ گٗ
ئێرأای ثەَ غاێٛەیە کەِتاار ٘ەیە. ثەاڵَ ٌەَ صەڤەرە غاێری  ٚ جپاٛأی ٘ەثاٛٚ،

تاار ٌە پػاایٍەی بیٓ زۆررەثێااک ئاابژەڵێکی کێااٛی رۀااگ سۆڵەِێػاای ثااۆ ٘ێٕااعب
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ی . چبٚەکاابٔی زۆر جااٛاْ ثااْٛٚ، ٌّااۆزی صرێااژ، صەِاای ٌە صەِااکێااٛی صەچااٛٚ
 رەثی پێی صەڵێٓ ثتٛٔتٍجر، ٚاتە پػیٍەکێٛی.ِبڵی گەٚرەتر ثٛٚ، ثە عب پػیٍەی

 
 ، لە بەًداوی ُاشنفشار هحەخوڕٍ لە شووش تا

ٌەغٛٚظ تب گەڕەکی غەعبریبت، کە صەثێتە غاٛێٕی صەرچاٛٚٔی ڕێجاٛاراْ، 
ر، پێٕج کبتژِێر ٚ ضی سٌٛەک ڕێگبیە. ٚەستێ ٌە غٛٚظ ٌٚە رٚٚثبری سەثٛ

ّبْ ڕێگب ثڕی، گەیػتیٕە چبصرەکبٔی غاێز رەزی. ٘بتیٕە صەرێ ٚ ضێ فرضەس
ر ثەَ ٔاابٚەصا صەڕٚاتە سااٛارێ، جێیەکاای ٌٚێاارەٚە صۆڵااێکە ٚ رٚٚثاابری سەثااٛ

ٚە ٘ەر ٌە ضااەرٔج ڕاکێػااە ٚ ئەٚ تەپااک ٚ گرصۆکاابٔەی صەیاابْ ثیٕاای ٌەصٚٚرە
ەٚە ثەَ غاێٛەیە صیاّۀەکە ضاەر لەاڵی غابری غٛٚغاکبٌٚە ٚێرأە صەچآ. ٌە

ٚ صەغااتەصا رٚٚثاابرەکە ْٚ صەثێاات. ٌەٚێااٛە ثە چااٛار  ثەاڵَ ٌەَ صەر صەثیٕاای،
چااابصری ە ٔێٛرەثەکااابْ. ٌپۀجاااب ساااٌٛەک گەیػاااتیٕە ڕەغاااّبڵی عب کااابتژِێر ٚ

عبرەثبٔاااضا ثە چاااً ساااٌٛەک گەیػاااتیٕە غاااەعبریبتی تّااآ. ئااابٚی رٚٚثااابرەکە 
ڵەک پەڕیإەٚە ٚ کاٛتی جەَ ثەرزگی یەکطّی تەڕصەکارص. ئاێّە ثە ضاٛاری کە

ٚ ٔسِای زۆرە ٚ ڕێجاٛاراْ ٌەَ غاٛێٕە الصەصەْ. ئەَ ێرأەیەکە، ثەرز ضەیبت ٚ
کبٌٚە کۆٔبٔە ٔیػبٔەی ئەٚەیە صەٚری سۆی تەٚاٚ ثبژێرێک ثٛٚە. یابْ ئەٚەی 

ە کابتی ساۆی یٚ غٛێٕی چبصر ٚ ڕەغّبڵی عبرەثبْ ثٛٚثێت. صٚٚرٔیا ٘ەٚارگە
ٌەغااکری ئەضااکۀضەر زٌٚمەرٔەیاآ، ٌێاارە سێٛەتیاابْ ٘ەڵااضاثێت. ئەَ غااٛێٕەظ 

ٓ تەپکاای ێثاابری کااٛراْ. تەپااۆڵکەیەک ٌێاارەٚە صیاابرە پێاای صەڵاارٚٚصەکاابتە رٚٚ
ر، ثە ضەی ِٛضب ٚفەرەیضْٚٚ. ٌە غٛێٕی دەضبٔەٚە تب ٔسیک رٚٚثبری سەثٛ

ٔبٚی صەثەْ. ئەٚ ِبٚەیە چٛار کبتژِێر ٚ پبزصە سٌٛەکە. ٌەٚ ثەیإەصا تٛٚغای 
 ر ٘ەڵجەضاتراثٛٚ.ٚثۀضاٚێکی ثێ ئبٚ٘بتیٓ. ئەٚ ثۀضاٚەیبْ ٌە رٚٚثابری سەثاٛ

چبٚەی ئبٚصاغتٕی زەٚی ٚ زاری ئەٚ صەغتە، ثەاڵَ ٔەِبْ زأی ئبسۆ ضەر ثۆ
 ئەٚ جۆگەیە کەرسەیە یبْ رٚٚثبرێکی صیکە.

رصا، گەیػااتیٕە صەغااتەکە ٚ چاابصری عبرەثااابْ. ٚثە صٚای رٚٚثاابری سەثااٛ
ٚ ساێاڵٔە ثە ٔابٚی یەک ٌە ئەٚ٘ۆزە ثەضەر چۀاض صەضاتەصا ثەظ کاراْٚ، ٘ەر

راٚە ثە ٚ ثەغاابٔەی سێڵاای ضااەی ِٛضاابی ٌااێ صاِەزثاابٔگٓ. ئەغااێشێکەٚە ثۀبٚ
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ثەاڵَ پااابر ضااابڵ ئەٚ غاااٛێٕە ثە ٔااابٚی غاااێز  غاااێز ِٛضااابیی ٔبٚیااابْ صەثەْ،
ِەدّااٛٚصی ٔبٚیاابْ صەثاارصْ. ئەِەظ ثااۆ ٔێااٛاْ ٔبسۆغاای ئەٚاْ صەگەڕایەٚە. 
سێڵاای ئەٌمەتیااف، ٌە ٔسیااک کۀااضاٚی فاابرش ٔیػااتەجێٓ ٚ چۀااضیٓ تیاارەْ ٚ 

 ٔبٚصێرْ. ئەِبٔەظ ثۀبٚی غێشی سۆیبٔەٚە
ارگەی ئەٚێٕضەرێ ٚر ٔسیکەی صە ضبجٕە. غٛێٕی ثٛرٚٚثەری چۆِی سەثٛ

ٚر صٚٚ ئابٚ ٛکۀضەاڵٔی ثەرزی ٘ەیە. ٌە سٛار ضاەی ِٛضابٚە رٚٚثابری سەثا
ٚي ٚ ئەٚ ثۀاضاٚەی ٛصڕی ٌێضەثێتەٚە. صٚٚ ثەغی صەچێتەٚە ضەر چۆِی صزفا

ئەَ  رەثابٔیٛاز چەِای کاٛراْ صەگارێتەٚە. عەکە ئێطتب ٚغبرۆیە ٌە ٔسیک ئە٘
ٚر صەڵاێٓ غابئبٚا. ثاۆ ئە٘اٛاز ٌە ضاەی ِٛضابٚە صٚٚ ٛصەغتە ثە جٛٔضی غابپ

ر، ئەَ صەغااااتە غااااەظ فرضااااەسە. ٌەٚ ٚصەگاااابتە کێااااٛی ٔەجااااٛ ِۀااااسڵە، تااااب
ِەٚصایەغااضا ِەگەر ئاابٚی ثاابراْ ئەگیٕااب چۆڕێااک ئاابٚ گیاار ٔاابکەٚێ. ٌە کێااٛی 

 ٚر تااب جااۆگەی ٘بغااُ صٚٚ فەرضااەسە. ٌە ضااەی ِٛضاابٚە تااب ثۀااضاٚیِٛۀجاا
ت کبتژِێر ڕێگەیە. تب رٚٚثبری کەرسە ضێ کبتژِێر ٚ چً ٚ پێٕج ٚ٘بغُ دە

ئێارەظ پێػاتر  گاٛێچکە ِبضای،سٌٛەکە. ئەٚ صەغاتەی پێیاضا ٘ابتیٓ پڕثاٛٚ ٌە 
رٚٚثاابری  سیااک ئە٘ااٛاز چااۆتەٚە رٚٚثاابری کااٛراْ،غااەلە جااۆ ثااٛٚە ٚ ٌە ٔ

ٌە تەپاااۆڵکە  کەرسە غەضااات ضااابجٕە. صەٚرٚثەری رٚٚثااابرەکەظ صارضاااتبٔە،
 ر صیبرە. ٚکبٔی ئە٘ٛازەٚە کێٛی ِۀجٛسیسە

تی،  ثە ِەٚصای غەظ کبتژِێر صەگەتە ضەی ِٛضب. ٘ابٚڕێی عەرەثابٔی ئاێّە گٛا
ەی ئ ە ٚ ٌەگەڵ غاااێرێک ەٚ ئیّااابِساصەیە ٌەٚێاإا ضاااەر ثەرصە غاااێرێک ٘ەڵکۀاااضرٚا

ٛاری ئیّااابِساصە ٘ەِااٛا ٚکی چیااابکە ٌە ٚغاااەڕیبٔە، صیااا ٚرە. ٔااٛا ی ٌە سػاااتی ضااٛا
ٚەک ئەضاپ صیابری ئەصا.  صەچێت. ٌە غبٔێکی صیکەٚە کێٛی صٚٚرەٚە ٌە یبڵی غێرە

غااااەلەجۆی ٘بغاااُا ٌە تۀیػاااات رٚٚثاااابری کەرسەیە. ئەَ رٚٚثاااابرەظ صەثێااااتە 
ەکە صٚٚثەظ. ٔەستێک ژٚٚرتر ئبٚثۀض ٚ غاەلە جاۆیەک ص ەرصەکەٚێات. ثەرصی کێٛا

ٖ ئەَ ثٗ ٛاری ثٗەی یٚغااتیٚضر  ٔااضٚا ٖ ضاابز کاارصٚٚە ، ثەغااێکی صیاا ثە لیاًا ٚ   واٗا ٔضٚا
ٚە. ئەِەظ غەضات ضابجٕە ، ەرص ثەری ئبٚەکەیبْ پێسیس ٚ ث ئەٚ لایٍەظ ٌە  گرتٛا

ْٛا غٛغتەر ٚ راَ ٘ٛرِٛز صە٘ ٓ. ئاێّە ٌە ضابڵی ٘ەزار ٚ ٘ەغطاەصٔێ  ٚ پۀجاب ێٕا
ٚیٓ سەریکاای ٔااۆژۀٚ ضااێ صا  ێٕە ثاٛا ْٚ ٚ کە ٌەٚ غاٛا ە ثاٛا کرصٔەٚەی ئەَ ثۀااضٚا
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ەکەظ زەٚی ٚ کەظ  ی ئەٚچبٚەزاری ئەَ صەغاتە پابرٚا صەکابت. ضاەرئبٚی ثۀضٚا
 ٌیکی دەٚەیاسە ثە پابرەی ساۆی چێای٘بغُ ِب رٚٚثبری کەرسەیە. کبتی سۆی ِەال

ی کرصٚٚە ،کرصٚٚە ٚٚا ٚاتریع ِٛعتەِٛصەٌٚە تە ەکە کٛرەسابٔەی ص ، ٌۀسیاک ثۀاضٚا
ٛاری چسػاااات ۀااااض ثیٕاااابیەکی کااااۆْ ثەرچاااابٚ صەکەٚێاااات، ئەٚ پێژی ٌێاااایە ٚ صیاااا
ج کابتژِێر ٚ چًا ٌێرەٚە تب دەٚ ثەرەظ پێی صەڵێٓ جۆگەی ٘بغّی،صەٚرٚ ەیسە پێٕا

ٌەکە. ئەٚۀااضەی چاابٚ  ج ساٛا ٌەکە. ِەٚصاکەظ تااب رٚٚثاابری کاابرْٚ پێإا ج ساٛا ٚ پێإا
ٚأی ی ی٘ەتەر صەکبت چۆڵە ە ٚ صەغاتێکی ٚغاک ٚ کابتۆرە. ئاێّەظ ثە تۀیػات کێٛا

ێٓ چەپاۆکی زەِابْ کێٛەکابٔی صاڕٚسبٔاضٚٚە. ِٚۀجٛ ٚیٓ. ٌە زۆر غٛا ر صا رەت ثٛا
ت زۆرتاارە. ٌێاارەٚە ِەٚصای ثەرزی ئەٚ جێیاابٔەی ٘ەرەضاایبْ ٘ێ ٕاابٚە ٌە پۀجااب فاٛا

ٚیٓ تٛٚغای  رٚٚثبری کٛرْا ضەت ٚ پۀجب ضبجٕە. ٚەستێ ثەَ صەغاتەصا ڕەت ثٛا
بڵی  ەکااابْ ٘ااابتیٓ، ڕأەِەڕی سۆیااابْ ٘ێٕااابثٛٚە ٌەٚەڕگبکااابْ ٚ ٌەگەڵ ٌٛٚڕ٘ڕەغااّا

بیٍە صأٛٚیااابْ  ضاااەی ِٛضااایبْ سسِبیەتیااابْ ٘ەیە ٚ زۆریاااع ٌەگەڵ تااابیەفەی ضااّا
ێٕە. ثە  ثەیەکەٚە ٔااابکٛڵێ. ە ئەَ غااٛا تااابیەفەی ِٕاااتەفەک ٌە ضاااەرەتبی ثە٘ااابرصا صێاإا

ثااۆٔەی ئاابٚ ثاابرأەی ٌێاارە صەثاابرێ زەٌکاابٚ ٚ لبِیػااەاڵٔێکی ثاابظ ٘ەیە ٚ تاابیفەی 
ِۀتەفەک ِێگەٌای سۆیابْ صەثۀە صەڤەری ثەضارە ٚ غاەتتٌٛعەرەة. ئەٚ ٌەٚەڕگەیە 

ْٛا رٚٚثااابری کەرسە ٚ کااابرْٚ. ٌەزۆر جاااێ غاااۆرەکبت ٚەثەر  چااابٚ کەٚتاااۆتە ٔێااا
ٚاضی ئاێّە کە ٚ  صەکەٚێ. تبیەفەی ِەتفەک ئەضپی غە بٔی ثۀابٚ ثبٔاگ ثٛا ثە عٛضّا

 ثەغت ٚ ِەکەٚە ڕفبٔضثٛٚیبْ. 
 

 چیرۆکی عەرەب و شێرەکاى: 
ضااەرەتب صەیاابٔگٛت غااێٛەی ڕاٚی غااێر ثەَ چەغاإەیە: ٚەستااێ ٌەٚثەری 

ەصا ثەصەَ ئااابٚەکەصا، صٚای گرتٕااای ساااۆی ص چیااارێ ٘ەڵاااضێٕێ، ثاااۆێئااابٚەکەٚە ٔ
ێاتەٚە صەرێ ٚ ٌە جێیەکای چیاری صٚٚر کەٚتەٚە، صێبٚ ڕفبٔضی ٚ ٌە ٔئەٚەی ئ

چۀض جبرێک ئەَ کبرە صەکبت ٚ ٌێای صٚٚر  صەسبتە رٚٚثبرەکە، ثۆصیکەٚە سۆ
غااٛێٕەی یەکەَ جاابر سااۆی ثە  صەکەٚێااتەٚە، ثااۆ صٚایاآ جاابر صەچێااتەٚە ئەٚ

 صاثٛٚ، تبکٛ ٔەگبتە راٚەکە صأبکەٚێت.  صائبٚەکە
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ێاسیکەٚە ٘ێارظ ە ثبٚەڕیابْ ٚایە ٘ایچ کبتێاک ٌە ٔ٘ەرٚە٘ب سەڵکی ٔابٚچەک
یضار صەثیٕێت. غێر ٚەک ئەٚ لەاڵفەتی ئێّە زۆر ثە ِەترض ٔبکبتە ضەر ِرۆڤ،

صەترضاێ. ٘ەر  ٚ صەضتەِۆ صەثێت ٚ تەٚاٚ ٌە ِرۆڤابْٕگ ڕِۆصەیە ثەٚر ٚ پڵی
ْ غێرێک صەثیٕٓ ٌێی صەلاٌٛێٕٓ، صەکۀە چاڕڕە ٚ گاٛڕە ٚ ٘ەرا ٚەستی عبرەثب
 ر صەثەْ. ٚ زراٚی غێ
ثاڕۆ ئەی »ٔاسیکەٚە غاێرێک صەثیإٓ، ثەصەَ گٛڕأاضٔەٚە صەڵاێٓ:  ٚەستێ ٌە

ثەرە، ٌە ساٛا ٔبترضاای! ٚە غااەرَ ٔابکەی ٘اابتٛٚیە ئەَ صەٚرٚصزی ساٛێڕی، ئە
 «ٌەکٛێٛە ٘بتٛٚی ثە جێی سۆتضا ٚەگەڕێ.

ٚ پۀجااابٚ یەک،  تطاااەصثیطااات ٚ یەکەِااای ِااابٔگی فاااٛریەی ٘ەزار ٚ ٘ەغ
ٚ ثەضاارە، گااڕە ثااب ٚ  فػاابر ی: ٌێاارە ٌە سٛڕٖجی جبثرساابْ گااٛت٘ەرٚەک دااب

ەی داابجی یي. ئەَ زأیاابریٚضااەثْٛٚ، کەش ٔاابکٛژێ، ِەگەر ٌە ثەغاای صزفااٛ
کابرێکی تابیجەت  جبثر سابْ، ٚەک ٘ەٚاڵەکەی ضاٌٛێّبْ سابْ ٚاثاٛٚ، ئاێّە ثاۆ

ي کاارصْ، ثەاڵَ یەکیاابْ ضااەثْٛٚ کٛغااتی ٚ ٚصٚٚ ضااٛارِبْ ڕەٚأەی صزفااٛ
 ٌێّبْ سبْ ثەڕاضت صەرچٛٚ. ثێ لطەکەی ضٛ ٔەگەڕایەٚە. کەٚا

 ت ضاەصٌەٚ کبتەصا کە ئبژاٚەی ِذەِەڕە ضبز صەثێ ٌە ضبڵی ٘ەزارٚ ٘ەغا
ب غاێشی سێڵای چەپە، راش، ئێطاتیاٚ پۀجب ٚ یەکضا، غێز ٘بغُ، ثارای غاێز ف

 ٚي زیٕاااااضأی صەکەْ،، صەیگااااارْ ٚ ٌە صزفاااااٛتی ٘ەڵەیەک کە صەیکااااابثە ٘اااااۆ
ٌەٚ کبتەصا ضٌٛێّبْ سبْ  ،ز فبرضی ثرای ٌە جێی ئەَ صاصۀێٓصەِٛصەضت غێ

)ساااضر(. ئەٚیاااع صٚای  فریااابی صەکەٚێ ٚ رەٚأەی صٚٚڕگەی سەزەری صەکاااب
ٚ ٌە صەرفەتێکااای ثبغاااضا ٘ەڵاااضەکٛتێتە ضاااەر ت ِااابٚەیەک ساااۆی تەیااابر صەکاااب

 ثراکەی ٚ ثرازایەکی سۆی صەکٛژێت.
ٚ پۀجااب ٚ یەکاای ساابچی، ٌە  ت ضااەصغااێز ٘بغااُ، ٌە ضاابڵی ٘ەزار ٚ ٘ەغاا

ٚە ثچێااتە ضاإٛٚری ئێااراْ. ، ثەتەِاابیە ٌە صٚڕگەی سااضرریااً صاضاای ِاابٔگی ئبٚ
راش، ثاْٛٚ ثە ٌەِاپەر ٚ ٔەیابْ یاثەاڵَ عبرەثی ِذەِەڕە ٚ الیۀگرأی غاێز ف

الی ضإٛٚرٚأی.  ٚ پێسەٚە صەرکەٚێت ٚ ثچێت ثاۆ ٘ێػت غێز ٘بغُ ثە ٘ێس
ٔبچااابر ثەچۀاااض ضاااٛارێکەٚە صەچێاااتە غاااٛێٕی ِەثەضااات. ٘ەرچۀاااضە ٌێااارەٚە 

رەثەٚە، ثەاڵَ ٌەٚ عاب ئبغتەٚایی ثٛٚە، ثەَ چۀاض ضاٛارِەثەضتی غێز ٘بغُ 
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الغااااەٚە عاااابرەثی سااااضری ٚەصٚٚی سۆیااااضا ٚ پێاااای گااااٛتٓ ٚەرْ تااااێکەڵ ثە 
ثجٓ. ٌە ئبسریضا ٘اۆزی صٚڕگەی ساضر ثە چەک ٚ غّػاێرەٚە  ٘ۆرصٚٚی ئێّە

سۆیاابْ تەیاابر کاارص ٚ ضااٛاری پێاإج گەِاایە ثااْٛٚ ٚ سۆیاابْ گەیبٔااضە کۀااضاٚی 
ٔیٛەڕۆ الی صاثٛٚ، ٌەگەڵ ثارازای غاێز ضاٌٛێّبْ، ثە فبرش، چٛار کبتژِێر ٌە 

ضٛارەٚە، گەیػتٕە ِەغیرە صەٌٚە، غێز جبثر ٚەستێ ئەٚ ج ضەص ٚ پێٕ ٘ەزار
٘ێسەی چبٚ پێکەٚت، صەضاتٛٚری صا صەرٚازەکابٔی ِذەِەڕەیابْ کڵاۆَ  ٚ٘ەِٛ

ێاااک ضاااٛاراْ اڵَ کبتکرەکە ٔەتاااٛأێ پاااێ ثٕێاااتە غااابرەکەٚە، ثەصا، تااابکٛ ٌەغااا
ێگابی سۆیبٔاضا. ئەٚضاب ثەٚپەڕی رەٚە صرێژەیابْ ثەڕەٚالی غابئەِەیبْ صیت، ٌ

صا ِٛغیرە صەٌٚە. ٘ێسەکەیابْ گەِابرۆ ثٛصٚٚی سۆیبْ گەیبٔضە ئۆرصٚٚیٌەسۆ
کەضااااە ٚ ثە چەک ٚ غّػااااێری سااااۆی  ٚ ٌە ٘ەِجەریبٔااااضا راٚەضااااتبْ. ٘ەر

ثاڕیٓ ثاْٛٚ. ئەِجابر ثەظ ثەظ صاثەظ ثاْٛٚ ٚ ٘ەریەکە  ٚ ئبِبصەی کٛغتٓ
ٚ ئاااباڵی سۆیااابْ لیااات کااارصەٚە. ٌەٚ ٔێاااٛەصا ئاااباڵی غاااێز  ٔگاااێ لەڵەَٖ ٚ ثەڕ

ضاااٌٛێّبْ ضاااپی ٚ غاااێز ٔەضااایر ٌە ئەِااار ٚ ٔیااابی ئەٚصا پەڕۆیااای ضاااٛٚر ٚ 
ضاەر ئەَ ٔیػابٔبٔەظ ٚێإەی ضەٚز ٚ ئەٚی صی صارچیٕای ثاٛٚ، ٌە ئیضریطیبْ

 غّػێرەکەی ئیّبَ عەٌی کێػراثۆٚە.
ۀی ِۀااضیٍی ضااەری سێڵاای چەپەکاابْ سۆڵەِێػاای ثااٛٚ، زۆرکەضاایبْ ساابٚ

ٔگێاااااک. غااااایعرێکیبْ ٚ ثەڕە چەفااااایە ٚ عەگااااابڵ ثاااااْٛٚ. ئەِااااابٔەظ ٘ەریەکە
یاایە ٌەضااەر ئەَ ساابکە. زی ٔابکەی ثەَ جااۆرە ثااٛٚ: جیاابٚصەسٛێٕااضەٚە ٚ ٚاتاا

عرأەٚە ضااەِبیبْ صەکاارص ٚ گۆرأیاابْ صەگااٛت. ٌە ثەضاارەٚە تااب ثەصەَ ئەَ غاای
کااٛت زْ سێڵاای چەپ، تاابیجەتە ثە داابجی جاابثر، ٌەگەڵ تاابیەفەی ِٕااتەفەک ٌە 
غااٛێٕێک جێگیاارْ. ٌەَ ٔێااٛەصا غااێز گەٌێکاای زۆر ٘ەیە تااب صەگاابتە کۀااضاٚی 
فاابرش ثاااڵٚ ثااٛٚٔەتەٚە. ئەٚأەظ ثە سٛرِاابی ئەٚ ٔاابٚچەیە ثەڕێ صەچاآ ٚ 

، ٌە ِابٔگی ت ضەص ٚ پۀجبی زایٕی٘ەزار ِبڵێکٓ. ٌە ضبڵی ٘ەزار ٚ ٘ەغ صٚٚ
 گەڵضاِەی صا، ٚەستێ ضەرصأی ِذەِەڕەِبْ کرص، ضٛارەکبٔی عٛضّبٔیّبْ ٌە

ثْٛٚ، ضٛارێک ِبضی ال ڕأی پچڕی ثٛٚ، زۆریاع ضاەیر ثاٛٚ ئەَ ضاەرثبزە 
ٚ  ثەَ ثااااریٕەٚە ٔەِرصثاااااٛٚ، صەٚڵەتاااای عٛضاااااّبٔی رەٚأەی ثەغااااضای کااااارص

 ِەٚاججیبْ ثۆ ثڕیەٚە. 
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ٔای صەکەْ ٌە ٔسیک ثەغضا زۆر جبر ئەَ غاتبٔە رٚٚ صەصا ٚ ئەٚأەی ِەٌەٚا
صیجااٍە غااتی ٚا ٔەثااٛٚە،  ٌە ثەاڵَ ٘اایچ ٚەستااێ تٛٚغاای ئەَ رٚٚصاٚە صەثاآ،

 ثبٚەکٛٚ ِەٌەٚأی زۆری ٌێ صەکرێت. 
ی زصەکرص ٚ پێیاااابْ صەگااااٛت ٔبضااااریە، ٘ااااۆتاااابزە لەاڵی ثٛغااااێریبْ ضااااب

بٔی ثۀاضەرگبثٛٚ. ٘ەزار ٚ ضابزکرصٔی لەاڵکەظ پبرێسگابری کارصْ ٌە ئەضاپەک
ٚ پۀجب، ٚەستاێ ئاێّە ٌەٚ ثۀاضەرە ثاٛٚیٓ سەریکای ضابزکرصٔی  ٘ەغت ضەص

 ثْٛٚ. 
ئەٚ ٘ەٚاڵەی ئێّە ثیطتّبْ، صەٚڵەتی ئێاراْ صەضاتٛٚری صاٚە ٔابثێ  ثە پێی

ٌە ئە٘ٛاز سەڵاک لبِیػای غاەکەر ثەر٘ەَ ثێإٓ. ٌەکۆٔاضا ٌەٚ ٔابٚچەیە سەڵاک 
ٚ ثەَ لبِیػااەیبْ گٛتااٛە  ضااەرلبڵی ثەر٘ەَ ٘ێٕاابٔی لبِیػاای غااەکریٓ ثااْٛٚ

ئێطااتبظ ثە  ئەَ ٔاابٚەظ ٌەضااەر ِەڵجۀااضەکە ِاابٚەتەٚە ٚ تااب سااٛز، ئیتاار ٘ەر
صأی ثٛغێر ٚ غیراز کٌٍٛە ٌێای صەصا ٚ ْ ثۀبٚثبٔگە. ئەٚ ضبڵە صەغڵٛزضتبسٛ

ئەٚەی ئەٚ صٚٚغابرە  دبضاڵ ثاێ دبضاڵ ثاْٛٚ، ثەاڵَ ثاۆ سەڵکی ٔابٚچەکە ٌە
لڕأی تێٕەکەٚێ، ٌەثەضرە ٚ ِاذەِەڕەٚە ٔابْ صە٘ێإٓ. ٌەٚ کابتەصا ٔرسای جاۆ 

تژِێر ٌە گۀااُ ثاابٔتر ثااٛٚ. ٔەی تکاارش ثەٌەِااێکە ٌە ِااذەِەڕەٚە ثە ضااێ کااب
 صەگبتە ثەضرە.

 
 ل، لە ڕێگای بەًداوی ُەشن و شووشولە هحەهەڕەوە بۆ شووش و دزفو

ریً، ٌە ِاذەِەڕە غت ضەص ٚ پۀجب ٚ یەک ز، غەغەِی ئبپٌە ٘ەزار ٚ ٘ە
صەرکەٚتیٓ. ثە ِبٚەی پێٕج کبتژِێر ٚ پبزصە سٌٛەک پێّبْ ٔبیە ئبٌی. ٌە ٔسیک 

ثٛٚ، ٘ەرٚەک بەٚاری تێااضا ژیاائیّاابِساصە گەیػااتیٕە غااٛێٕەٚارێک پێػااتر زیٕااض
جێ ثااْٛٚ. ، سێڵاای چەپ ٚەستاای سااۆی ٌێاارە ٔیػااتەداابجی غااێز جاابثر گااٛتی

ضااابڵێک ٌەٚەپاااێع صٚٚ ئەضاااپی ضاااەرثبزأی ئێرأااای صەثااإە ساااۆراکی غاااێری 
ٔبٚچەکە. ٚەستێ ٌە ٔسیک ِەزارگەی ئیّابِساصەٚە ٘ابتیٓ چبِٚابْ ثەجاێ پێای 

ٔیااااٛ ثە لەرار ئاااابژەڵی صڕٔااااضە کەٚت. ٌێاااارەٚە ثەِاااابٚەی ضااااێ کاااابتژِێر ٚ 
اٚەکەظ ٌە رٚٚثاابری ثۀااضاٚەکەصا صرێژەِاابْ ثە ڕێگاابی سۆِبٔااضا. ئاابٚی ثۀااض

چبٚە صەگرێت ٚ ثەَ غەلە جۆیەظ صەڵێٓ سەِیٍای ٚ ٌە زۆر کبرٚٚٔەٚە ضەر
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غاااٛێٓ لاااٛٚڵکە ٘ەیە ٚ ئااابٚی ثااابراْ ٌەٚێاااضا کاااۆصەثێتەٚە. صٚای ِەٚصایەک 
ٌەٚێػاەٚە ثەالی  ثۀضاٚی سەِیٍای تاێکەڵ ثە غاەلە جاۆی صەرثۀاض صەثێاتەٚە.

 لەضرأضا صەڕٚا ٚ ثەضەر چۀض جۆگەی صیکەصا صاثەظ صەثێت. 
ضەثبرەت ثە ثۀضاٚی سەِیٍی دبجی پێز جبثر گاٛتی: کبتێاک ئەٚ ثۀاضاٚە 
پڕصەثااااێ ٌە ئاااابٚ گەِیەکاااابٔی رٚٚثاااابری کاااابرْٚ ٌەٚ ئبٚثۀااااضەٚە صەچاااإە 

 ثۀضەصا ِذەِەڕە زیبتر ٌە صٚڕگەیەک صەچێ.ٚ ضەرٚغەتٌٛعەرەة. ٌە
صٚٚەَ ئبٚثۀااضەٚە ٌە ٔسیااک سەِیٍاای، تااب ئیّاابِساصە ضااەثبح، یەک کاابتژِێر ٚ  ٌە

 ٔیٛ ڕێگبیە. ئەَ ئیّبِساصەیە کەٚتۆتە پػتی رٚٚثبری کبرْٚ ٚ لەضرەکبٔەٚە. 
 

 لەوە بۆ کرێٌدولە دزفو
 ریاً ثەتەِابی ضاەرصأی کرێٕاض ٚەڕێ کەٚتایٓ. ثە چاٛارٔۆزصەی ِبٔگی ئبپ

ٌەٚێػاەٚە ثە ضاەعبت ٚ ٔیٛێاک گەیػاتیٕە  کبتژِێر ٚ ٔیٛ گەیػتیٕە ثەاڵچاۆَ،
 ڕێگاابکە تااب ٚصای لەاڵکااۆْ ٚ تااب لەاڵ ضااێ چاابرەکە،لەاڵی تاابزەی ضاابڵذبٚا. ِە

ئاابٚی  ٚظ، صەگاابتە ٔسیااک رٚٚثاابری ثەاڵچااۆَ،ثڵێاای ٔبسۆغااە ٚ صەغااتی غااٛ
کە ٌە ٔبکبت ٚ ثەاڵَ پڕە ٌە ِبضای. رٚٚثەری ئابٚە صەرثبزگە، ٌەٚێ ئەژٔۆ تەڕ
ێگاابصا پاارصە ڕٚٚسبٚێکّاابْ تااٛٚظ ٘اابت، تۀیااب ڕ صەضاابجٓ تااێ ٔبپەڕێاات، ٌە

رصی کااااۆڵەکەی پاااارصەکەی چاااابٚەیەکی ٌااااێ ِاااابثۆٚە. ئاااابٚی رٚٚثاااابرەکە ثە
 ڕۀگ ڕازاثۆٚە. ٚ ثەژ ثە گٛڵی ڕۀگبٚ ٔێٛ ڕێضا کەژضٛٚثۆٚە. ٌە

ٛار کاابتژِێر گەیػااتیٕە ە ثیطااتی ِاابٔگی ئبپریٌ ٍااضا ٌە ثەاڵ چااۆِەٚە، ثە ِاابٚەی چاا
ٚ ثاۆرْا صەیگارێتەٚە، ٘ەر ثاۆیە  ێٕە ٘ەِیػاە ثابچەِی ثبصەٚە، ٚەک صەڵێٓ ئەَ غٛ

ٚات. ٌە . ئەَ ڕێگااابیەظ ثە کێٛەکااابٔی لااایالٚئەَ ٔبٚەغااایبْ ٌەضاااەر صأااابٚە صا صەڕ
ێٕە ثاِەٚصای ڕێگبصا ئبٚی تبڵ ٚ ضٛێر تێکەڵ ثەَ رٚٚ . صۆڵەکەظ ٌەٚ غٛا برە صەثٓا

صارضااتبٔێکی ثبغاای ٌە ئاابِێسصایە. ثەصەَ ضااەیرأی رٚٚثاابری پااڕ ٌە ِبضاای ٚ صار ٚ 
لەاڵی  ٚێػاەٚە تاببتژِێر گەیػاتیٕە رٚٚثابری زاڵ. ٌەکبٔەٚە ثە ضێ کٗ صرەستی صۆڵ

 رەزا، یەک کبتژِێر ٚ ٔیٛ صەکێػێت. 
صۆڵەکەصا، صەغتێکی ثەر ثاڵٚ ٘ەیە ٚ ضی ٘ەزار ٘ێسی ضەرثبزی  ٌە ٔێٛاْ

صەتااٛأێ سێااٛەتی تێااضا ٘ەڵااضات. ئاابٚی رٚٚثاابری زاڵ ٚەضااەر ئەژٔااۆ صەکەٚێ. 
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ەثیٕێاتەٚە، صا ثەرصێاک صثۀبٚی ٌف تاٛش، ٌەٚ رٚٚثابرە ٍیسیگەڕیضەیەکی ئیٕگ
ٌە کااابتی ضاااەفەرەکەِبٔضا،  ٔەسػااای پۀاااجەی غاااێری ٌەضاااەر ٘ەڵکۀاااضراٚە،
ٔابٚچەی کرێٕاض، ٌە ڕێگابی  تبیەفەی ضاەگٛۀض ٌێارەٚە صەڕۆیػاتٓ. ضاەفەر ثاۆ

تەعاابص ٚ ضااەرِیً ٚ ثەٚأاایچ ٚ ڕیجاابٚ ٚ ثبثااب یبصگاابر ٚ زەرصە ٚ ضااەرپێڵی 
 ٚ سەٌٛاْ تبق کەڕا.زە٘بٚ صٚکبْ صاٚص 

 
  دۆڵی کرێٌد

ٚا، ٚ یەکاای زایٕیااضا ٚ پۀجااب ت ضااەصٚ ٘ەغاا ٌە ِاابگی ِەی ٘ەزار ، ٌە ٘برٚٚٔااب
ٚاتاار ال صەصا رێگاابی کرێٕااض ِاابْ گاارتە ثەر. ٌە ٚا یەک کاابتژِێر ڕێگاابیە. ص  ٘برٚٚٔااب

صەچاێ، ثەاڵَ صۆڵای  صا صەغاکێتەٚە. ئەٚ صۆڵە زرۆٌە صۆڵای کرێٕاضثەالی صۆڵی کرێٕاض
ٛأە،ٔضەی صڵ ثشٖٛ ٚکرێٕض ئە ەْ جا ٌێارە ثە ٘ەر الیەکاضا  ازێ غٛێٕێکی صڵگیر ٚ صیّا

ەٚە ضاەر کرێٕاض. ٌەٚ صۆڵە صڵگیارەصا گٛٔاضێک ٘ەیە ٚ  ٚأی ڕێگبی گٛٔضەکبْ صێٕا صەڕ
ٚأپااڕە ٌە ڕەز ٚ ثاابر ٚ چۀااض ئب ْٛا غاای ئاابٚی ٌێاایە. ٌەَ ثەغااەصا کبر طااەرایەکی جاا

ە. یە ٚ چۀااض ِاابڵێکی صاریآا ٌەٚێ ضاابز٘ە ٚأصأیػااکرٚا رص ٚ عەٌاای تٛ ەکی ٘ەِٛکاٛا
. ٘ااۆزی لەرەجەکاابْ ضااەرصأی ئەَ ٔاابچەیە  ٚ سۆیاابْ ثە ضاابزکرصٔیصەکەْ  ئەڵاڵیٓا

صەکەْ، ٘ەِیػاااە ضاااەر  ڕکاااێٓ،ەڵپەٚ ٘ لبڵی ضااابز ٚ ئااابز ٚ ضاااەِبثێژٔاااگ ثە سێااٛا
ِیطاااری صەچاااێ،  زۆریاااع ثە چااابکی ٔبٚیااابْ ٔاااب٘ێٕٓ، ڕۀگااای پێطاااتیبْ زۆرتااار ٌە

ٚأایع ِتٛ ٚأە صەک٘ەرٚەک ئە ر ٚ پااب ٛأکە صەٍِیاابْ صەکەْ ٚ ِٛا ۀە صەضاتیبْ ٚ ٍِا
ْٚا ەی ِیطاری ٔاسیکە. ژٔە پیرەیٚ جٛٚڵەیبْ زۆر ٌە ضەِبی ئۀبضی ضەِب کابٔی ئە

. ٘ەِٛزۆر ٌە پیاارەژٔە لەرەیااا ٚتٓ صەکێػاآا ٚ زۆریاااع ٚی ِطااکۆ صەچاآا یااابْ تاٛا
 صەسۆٔەٚە ٚ پیبٚی ثە٘ێس ٚ ثەغیرەتیبْ زۆرە.

پیااابٚأی ئەَ سێڵەِااابْ ٔی ژْ ٚ ئاااێّە ٌە ٔاااسیکەٚە ٘ەڵپەڕکاااێ ٚ ضاااەِبکرص
ضا ٘ەڵکەٚتاٛٚە ت، ٌە تۀیػت کبٔیبٚێک گرتجٛٚیبْ، کرێٕض ٌە ثەرزاییپێکەٚچبٚ

الیەکااااااضا صەڕٚأاااااای ڕەغااااااّباڵٔی کااااااٛرص ضااااااەرٔجت  ٚ ٌەٚ صۆڵەصا ثە ٘ەر
 کبڵیبْ ٔبکبت.اڵَ ئبٚی ئەَ ٔبٚچەیە ثەغی کػتٛثە اصەکێػێت،ڕ
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ضْا ئابٚ ڵگەکابْ ٌە ثەرزیاەک ئبٚثۀضیبْ ٘ەڵجەضتٛٚە، ٌەثەرئەٚەی کێٌە چۀض الی
ٚای ٔااابٚچەکە ضااابرصە ٌەٚەڕگەی ٚ ٌە ٚەرزی ثە٘ااابر ٚ ٘بٚیٕاااضا  ٔبیااابْ گااابتێ. ٘ە

ٚار چیبْ. ثە تبیجەت ٘ەڵس ٚ ِۀضێ ٚ کەِبجابڕ ٚ ثیاسای کێٛەکابْ ثبغی ٘ەیە ثۆ ٘ە
گە ثەسػااایٛە، ٌێرە ٔبضاااکەی زۆرە ٚ  ثەراِەیکااای سۆغااای ثە ژیاإا ئەٚ ٔااابٚچەیە کااٛا

ی ِاباڵْ غاکب، کٛرصەکابْ گٛتیابْ ِێػای ئێارە چابٚی ئاێّەظ ٌەٚێ اللای  وٗئەضپە
ێرصەکەْ ٚ زیاابٔێکی زۆرِاابْ ٌااێ ص ٚە ِااێگەٌە ِەڕێکیاابْ ٌااێ ەصەْ. ٚکاٛا ەستێااک ثاٛا

 صار کرصیٕەٚە. زیبتر ٌە دەفتب ضەرثْٛٚ.ِر
رۆژ صە ٔٛێااضا ٌە کرێٕااض تاابیەفەی عەٌاای ئەاڵیاای ضاایبز ٌە ضااەرەتبی ضاابڵی

ئەٚأەی ٌاااێُ  ٚ ٔە ی ئەٚ جەژٔەَ زأااایغاااەٚأە جەژْ صەگااارْ. ٔە ِااآ ٘اااۆ
  ،واٗگەٌێکی تبیجەت صۆزراٚەتەِێضاڵ پرضیٓ صەیبٔسأی ٌە چیڕا ٘بتٛٚە. ٌە کرێٕض

ٚ زێااٛ ٚ ِطاآ، کە تاابیجەتٓ ثە صەٚرەی رۆِاای ٚ ضااەرەتبی  تی ئاابڵتٛٚٔی پااٗ
غااٛێٕەی غااتەکبٔی ٌااێ صۆزراٚەتەٚە  ئەٚ ئەٚ صەڤەرە، ٘اابتٕی ِٛضااڵّبٔبْ ثااۆ

ی کاارصٚٚە کەش ٔەچااێ ثەالیەٚە ٚ ەبثی ساابٔی صەضااەاڵتضاری کرێٕااض لەصەسثاا
ئەٚ تەپاۆڵکەی  صەضاتەیەک ٚتیابْ ٌەٚ غٛێٕەی سۆیضا ٚەثٓ گڵ ثکەٚێات، ٘ەر

ِەڕ ِەڕ چابکراٚی ٌێایە. یە ٚ ٘اۆصەی ٌەتێاضایە، ژێارزەٚی ٚا ئۀتیکەی صێریٕای
صأیػتٛٚأی ئەٚ غٛێٕەظ ٌە سێڵای گاۆرأٓ. ئەٚ ٚەساتەی ئاێّە ٌەٚێ ِیاٛاْ 

 ٚڕێگبی ْٛٚ . گەڕاثاٛٚٔەٚە ثۆجێگاٗئیاسْ صراثاثٛٚیٓ، ٘ێسی گۆراْ ٌە تابراْ 
سۆیبْ. ئەٚ ضەرثبزأەی ٘ابتجٛٚٔەٚە، پێیابْ ئەضاپبرصثٛٚ ٌە ٔابٚچەی سۆیابْ 

ئەٚەی ثەغای زە٘ابٚ. ٌەثەرسەریکی سسِەت ٚ پبضضاری ٌە ٚاڵت ثآ، ٚاتە ٌە 
ە، ٔبضاااراٚ ثە عەزیاااس ثەگ، ٚاتە ٌە یضاااەرۆک ئەتاااراک، صأیػاااتٛٚی ضاااٍێّبٔی

جەضاتێ. ٘ەر ەریک ثٛٚ، ئبژاٚەیەک ثٕێاتەٚە ٚ ڕێگبکابْ ثڵکی عٛضّبٔیضا، سِٛ
ْ ٌە زە٘اابٚ صاِەزراْ. ضااەرەتب ەکرێاات، ضااەرثبزەکبٚەک ٌە سااٛارەٚە ثبضاای ص

 ٛچییەک ثە ضٛاری ٚغتر فیػەکی تفۀگی پاێ ثاٛٚ، ٌە پێػاەٚە چاٛٚە ٔێاتۆپ
زە٘اابٚ. ثە صٚای ئەٚیػااضا صٚٚ عەڕاثە تااۆپ، کە ٘ەر غااەظ ئەضااپ یەکااێ ٌە 

ضااەرثبزەٚە چااٛٚٔە ئەٚێ. جٍاای ضااەرثبزەکبْ  ەکێػااب، ثە صٚٚعەڕاثەکبٔیاابْ ص
یطاات ٚ یەک ٚغااتر ثە ثاابرەٚە کە ، ثە صٚای ئەٚأیػااضا ثْجااۆراٚ جااۆر ثااٛٚ

ی چەک ٚ چۆڵ ثاْٛٚ، صەچاٛٚٔە پێػاێ. ٘ێاسی پیابصە ٔیاساَ ٌە ڕێگابی ٘ەِٛٚ
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، ٚچابٔی  واٗ ٌٗ ٌە گٛٔضی کاٛارە، ضاەر٘ۀگی پٗٔێٛ ڕێضا صەڕۆیػتٓ، ٌە ضەرەٚە
کەضای عەثٌٛعەٌی سبٔی کرێٕضی ٚتی، کەرثەالیی عەٌای سابْ، صٚٚ گرت ثٛٚ. 

ژێر صەضەاڵتی غبزاصە ِذەِەص عەٌای ِیارزا، دابکّی کٛغتجٛٚ، ئەٚ جۀبثە ٌە
رِبْ  تٓ فاٗ ٘ەٚاڵەی پێگەیػت ثێ صٚاوٗکرِبغبْ صا ثٛٚ. ٚەستێ غبزاصە ئەَ 

صا صەضتٛٚری کٛغتٕی کەرثەالیی عەٌی سبٔی صەرکرص. ثە صٚای ئەَ فەرِبٔەٚ
 ٌە صۆڵی کرێٕض ٔبٚثراٚ صەگرْ ٚ ثە چەکی کبراثیٓ، گیبٔی ٌێضەضتێٕٓ. 

ٚێاتە ضاەر زەٚی، صاٚای ەالیای عەٌای سابْ ثە ثریٕاضاری صەکەٚەستێ کەرث
کرصٔی گیااابْ ، ٌەگەڵ ثاااۆٔ، ثکٛژەکااابٔیع عەتااارەکەی صەصۀاااێتثۆٔێاااک صەکاااب

 صەضپێرێ. 
ەٚەی ثەصەَ ٌە کااۆٔەٚە ئێرأیاابْ ثبٚەڕیاابْ ٚایە ئەگەر کەضااێک پێکاارا، ثااۆئ

ئبزارەٚە ٔۀبڵێٕێ، ثۆٔی عەتری ٌەثەر ٌٛٚتیاضا ڕاثگارْ، ٌە ئابْ ٚ ضابتضا ِەٌای 
صاٚەکابٔی ئبریطتبردی ٘بتە کرێٕض، ثبضی رٚٚگیبٔی صەفڕێت. کەضێک ثۀبٚی 

کااارصیٓ: ٔااابِیك پبغاااب، غکطاااتی ساااٛارصٚٚە. ٘ەٚڵااای صاٚە ٌە  ضاااٍێّبٔیەی ثاااۆ
 ێ ثە ئیطاّبیً پبغاب، کەپبکەی ثطاپێرٛە ثچێتە صەرێ ٚ ٌەغاکر ٚ ضایضٍێّبٔی

ضب ضّبیً پبغاب، ە. ٘ەر ئەٚیەٚە ٘بتجٛٚە ضٍێّبٔییٌەالیەْ صەضەاڵتی عٛضّبٔی
ە ثاااٛٚ، ٌەغاااکری زۆری ثە صەضاااتەٚە ٔااابثێ، ثەاڵَ ٌە ٌە عەزیاااس ثەگ تاااٛٚڕ

 ضٍێّبٔی ًِ صۀێ ٌە تباڵْ کرصٔی ِبڵی سەڵکەکە.
ِابٚەی  رەیەک صەثاێ ٔە ٘ێسێکای ثابظ. ئەٚ ٘ێاسی ٌەئەٚضب ٌە ثەغضا ٔە پاب

تاٛٚە. ٌە ِێاژ یابْ ٚەرٔەگر بٔگەصا سەریکای ساسِەت کارصٔٓ ِٛچاٗئەٚ ثیطت ِ
ۆٔێکی ضاااەرثبزی ڕەٚأەی ثەغاااضا کاااراٚە، یەٚە ثەتااابٌٔیااایە ٌە غااابری ئبٔااابصۆڵ

تە دەفتب ٚ چاٛار صەثێ ە، کەٚ دەٚت ٍِێۆٔ صا٘بتی پبغبی ثەغضا، ٌە ضبڵضا ضی
ێاْٛ، ثیطات ٚ ٍِ اڵَ ئەٚە ضێ ضابڵە ٌەجیابتی ضای ٚ دەٚتکرٚر پیبضتر، ثە

ێر ٌەٚ الی کرێٕاااااضەٚە ٌە غااااابٔی ْ صا٘ااااابتی ٘ەیە. صٚٚ کااااابتژِدەٚت ٍِێاااااٛ
اْ. ئەٚ ثەرصە چاااٛار ٘ەاڵت، ثەرصێاااک ٘ەیە پێااای صەڵاااێٓ ئااابٚرگەی گااابٚرڕۆژ

ضاەر ٔەساع کاراٚە. غابٔێکی ٚێإەی ِرۆڤای ٌەتٛٚە ٚ ٌە٘ەر الچٛکڵە ٘ەڵکەٚ
سۆغااشبٔەیەک ئەٚ ثەرصەیاابْ ٌە ٚێرأەیەکااضا صۆزیااٛەتەٚە، سەریااک ثااْٛٚ ٔە

سەڵاااکەکە  ،ٚەزیجاااۆۆصٚٚ ٚێااإەی صیکەیااابْ ٌەٚ غاااٛێٕە صٌەٚێ ضااابز ثاااکەْ. 
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ئەٚەی گٛٔااضەکە ی کێڵگەکاابْ تٛٚڕیاابْ ٘ەڵااضاٚە، ثە٘ااۆ ٚرصیاابْ کاارصٚٚە ٚ ٌە
ەثاْٛٚ، ثەاڵَ ٚەستاێ کبٌٚە کۆٔەکابْ زۆر ثەصەرەٚە ٔ ٌەٚ صۆڵەصا ٘ەڵکەٚتجٛٚ

 ڕێگب. ەٚە ئبٚایی گەٚرەتر صە٘بتٕە ضەرصٚٚر صەکەٚیت
ە ثیطاات ٚ ٔااۆیەِی ِەی صا گەیػااتیٕە کێااٛی ٔەعااب. ٘ەرٚەک عەثااضٌٚعەٌی ٌ

صییە ٚ ثەغاێٛەزاری ئێارە ٚاتە سبُٔ ضەثبرەت ثەَ کێٛە گٛتی: ئەَ ٔبٚە کاٛر
، صەضتٛٚریبٔضا ٌە ٘ەر غبسێکی ، ٚەستێ ِبڵی کبثەیبْ ضبزصەکرصٚتێه غىٗ ئٗ

ثەرصەی ٌە ثبٔگ ثەرصێک ٘ەڵجگارْ ٚ ئەٚ صیاٛارەی پاێ تەٚاٚ ثاکەْ. ئەٚ ثۀبٚ
ئااێّەظ ثە زەدّەتێکاای زۆر  ٛ ٘اابتۆتە صەرێ، ئەٚ کێااٛەی کرێٕااضە،ضاایێەَ کێاا

کەٚت. ثەیابٔی  ٚتێه غاىٗ ٚ ٌەٚێ چبِٚابْ ثە ئٗ سِٛبْ گەیبٔاضە ضاەر چیابکە
پبظ چً ٚ پێٕج سٌٛەک گەیػتیٕە رٚٚثبرێک. ٌە پػات رٚٚثابرەکەٚە  ثٛٚ، ٌە

ڵەکە غاۆڕ ثاٛٚیٕەٚە، ٔیٛ فرضەسە تب صەگبتە کێٛەکە. ٌە کێاٛەکەٚە ثاۆ ٔێاٛ صۆ
ضاتە راضاتضا کاابٔییەکی گۆي، ثە صەثاٛٚ ٌە گابٚ یەکای ثبغای ٌێایە ٚ پاڕٌەٚەڕگە

ٛاری صرێژەِابْ صا ێاک ثە ضایەٚە ثە ِەٚصای چبرەو ثبغی ٌاێ ثاٛٚ، ٌەٚ ڕێگاٗ
یاابْ ثااڕی، ثە٘ەر ِەٚصای ضااێ چاابرەکیع ڕێگبکەِاابْ ثە پێ ثەڕێگاابی سۆِاابْ،

ٚ کێاااٛی سەِاڵٔاااضثٛٚ،  ەژەصایەٚە گٛڵجااابڕ ٚ ضاااەٚزە کالیەکاااضا ئبٚڕِااابْ ص
 ەصا.کەٚ زاسبٚی ِێػکی ِرۆڤی ص لبضپەی سبضە

ٌە غٛێٕی پػٛٚصأەٚە تب ضەر کێٛی ٔەعب، ضێ کابتژِێر ڕێگبِابْ ثاڕی ٚ 
ثۆ ٔێٛ صۆڵێک غۆڕ ثٛٚیٕەٚە، ٌەٚێ تٛٚغی چۀض کەضێکی غاێرەٚاْ ٘ابتیٓ. 

 ٚ ئەٚەی ئاێّە لەصرێاک ثاشۀە سۆغای غێرێکی ثریٕضاریبْ پەت کرصثاٛٚ، ثاۆ
ێکۀیٓ، گبیەکیبْ ٘ێٕاب ٌەگەڵ غاێری ثریٕاضار ثەڕی ثاضەْ، ثەاڵَ غاێر ٘ێاس ٚ پ

پێسێکی ٌەثەرصا ٔەِبثٛٚ، گبثەڵەک ٌەپػاتەٚە ساۆی ٌە غاێر ٔسیاک سطاتەٚە ٚ 
ە ضاەر کاۆڵی گابی چابرەڕەظ، یٌە ٔبکبٚصا غێر ٚرەی ٚەثەر سۆی صا ٚ پەڕیا

ٌاێ ٘ەضاتب. ٘ێٕضە ثە لەٚ لەپی کرص ثە ٍِیضا سٛێٓ فیچمەی کرص ٚ گاب ثاۆڕەی 
ەکیاابْ کاارص غااێر ٌە ٍِاای گاابثەڵەک ٔەثااۆٚە، ٌەٚ کاابتەصا گااب غااێر ثە ی٘ەرچی

ەٚە، سااۆی کاارص ثە کۆاڵٔەکاابٔی ئبٚییااضا، ٘ەرچۀاای یکااۆڵەٚە ثە ٍِاای سٛێٕاابٚی
ت ٚ زی ٚ سااٛێٕێکی زۆر ٌەثەر گاابکە ڕۆیػااٗ سااۆی ٘ەڵطااٛٚڕأض غااێر صأەثاا

 .  ٚت وٗثە زەٚیضاثڕضتی ٌێ ثڕاٚ یەک تەستە 
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ٌەٚێ ڕەغّبڵی ٘ەڵضاثٛٚ، گٛتی: ٚەستاێ ساۆر ٌە غابٔی  ضەرۆکی کٛرصاْ
ثبساابتەکەی ثە ٚ  تەک ثەری ئبضااّبْ ضااپی صەکاابیصەثااێ، رٚٚٔاابکی ثەغااضا ئاابٚا

 ە.یاڵَ لٛثەثی ئیّبَ ِٛضب ٚ کبزِیٓ صیبر ٔیجٛأی صەثیٕرێ،ثە
زۆرە. صەڵێٓ ٌە کێاٛی ضیبزصەی ِبٔگی ژٚئیٓ، ٌە گٛٔضی کەٌەْ ثبسە ڕەز 

ێّە غااتی ٚاِاابْ ٌە ٚ صەچێااتە صەضااتەی ڕەزەکاابْ. ئاا تە سااٛارێٔەعااب، ٚرچ صێاا
 تجٛٚ.٘ەِەصأیع ژٔەٚ

 
 ُەواڵی چاوقوڵکە و سەبووى

ٌە ثەضرە تەٚاٚ ثاٛٚە.  سۆغی تبٚ ٔٗ یّی سبٔەلیٕەٚە، ٘ەٚاڵ ٘بت،پٌٗە دەک
ص. پبغاابی رّٛت ئەضااپبکٌّٛ ە ِەٌااٗکەضاای ث ضااەص ٌەٚ ِاابٚەیەصا گیاابٔی غااەظ

ٛڵکە ٌە ثەغی غێز ٔػیٓ صەضاتی غی چبٚلۆثەضرە پێػتر ڕای کرصثٛٚ، ٔەس
 کە. دەکااایُ ثەصەَ ئەٚٗ أی ٔبٚچاااٚضاااەکۀە کرصٔااای صأیػاااتٖٛ کرصثاااٛٚ ثە ص

کە ٌە صەغاتەکە چۀاض  ،اْٚ ضاەثٛٚٔی گەیبٔاضە گٛێاضێر اڵەٚە ثبضی گڕەثاب٘ەٚ
 کەضێکی کٛغتٛٚە. 

ِاابْ ضااٛارێکّبْ ڕەٚأەی غااٛێٕێک کاارص ثااٛٚ، ٌە ۆثە ِەثەضااتی کبرٚثاابری س
ْٚ صەیگاارێ ٚ ِاابٚەی چااٛار رۆژ ثە جێٛثاابْ سطااتی. ٌە ٔسیااک ثەعمااٛثە ضااەثٛ

تاابرأەٚە صٚٚ صەضااتە ٌە سەڵکاای کرێٕااض ٘اابتٕەٚە ثۆضااەر ژیاإگەی سۆیاابْ. صٚای 
ِااابٚەیەک ساااسِەت ٌە ٔااابٚچەی سۆیااابْ صەٚڵەت صەیبٔجااابتەٚە ثاااۆ تااابراْ. چەکااای 

غاب صەلەثاسەی  ئیٕگٍیسی صرا ثە پیبٚأی گۆراْ، ئەٚ چەکابٔە کابتی ساۆی ِاذەِەص
چاٛٚە ضاەر تەسات ئەٚ چەکابٔە ثەاڵَ ٚەستێ ٔبضرەصیٓ غب  س کڕی ثٛٚ،ٌە ئیٕگٍی
٘ەٚاڵیبْ ٘ێٕب غبی ئێراْ ٌە پابزصەی ڕەِەزاْ، ٌە ضاٛڵتبٔبٚا ٚ ثرٚجێارص گەیػتٓ،

 ٚە صێتە صەڤەری ئیطفە٘بْ.ٚ گٛڵپبیەگبْ ٚ کەِەرە . سٛأطبر
ٚ پۀجااابٚ یەک،  ضاااەصت ژٚئااایٓ، ضااابڵی ٘ەزار ٚ ٘ەغاااغااابزصەی ِااابٔگی 

گیرا. ِاابٚەیەک ٛی ئێااٛارێ، ثە ِاابٚەی چبرەوێااک سااۆرٚ ٔیاا کاابتژِێر غااەظ
ٔػیٓ سسی ٚ ٌە پػات ەٚ ئێٛارە ثە غً ٚ ٍِی ثەرەٚ سۆرصٚاتر ٘ەتبٚی صەِ

غاابسەکبٔەٚە رٚسطاابری صەکاارا ٌە ضەر ٛٚ، ثەاڵَ ٘ێػااتبکێااٛی ٔەعاابصا ْٚ ثاا
 جٛأی ثجیٕی.
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٘ەژصەی ِاابٔگی ژٚئاایٓ، غااەٚی جەژٔاای رەِەزاْ ثااٛٚ، ثەاڵَ ئەٚ غااەٚە 
 کای سەضات ثەری ئبضاّبٔی تۀای ٚ ٘ەرچۀاضە ئەٚ سەڵاکە چبٚیابْ ثااۆ٘ەٚرێ

تااای ئێااراْ ٚەستاااێ ضاای رۆژەی ِااابٔگی ٚاڵ ِبٔااگ صەگێااڕا ٔەیااابْ صەثیٕاای. ٌە
ەِەزاْ تەٚاٚ ثااٛٚ ضااەرەتبی غااەٚی جەژْ سەڵااک ثە ئبضااّبٔەٚە ثااۆ ِبٔااگ ر

 صەگەڕێٓ، ئەگەر ِبٔگ ٔەثیٕٓ ثەیبٔی جەژْ ٔبکەْ.
ٔەِااارێ. ثە  ە ِاااذەِەڕە ضااای کەشلٛڵکە رۆژ ٔیااایە ٌثە ٔەسۆغااای چااابٚ

ە ثەضاارە ئەٚ ٔەسۆغاایيە گیاابٔی گااٛێرەی ئەٚ ٘ەٚااڵٔەی ثەرگٛێّاابْ کەٚت، ٌ
ەکە ٌەٚ غااااابرە غەغطاااااەص ٚ چاااااً کەضااااای ضاااااۀضٚٚە. تااااابزە ٔەسۆغااااایي

صٚٚرکەٚتااااااۆتەٚە ٚ گەِاااااابرۆی کەرثەالی صاٚە. ٚەکاااااایٍە صەٌٚەی ئیٕگٍیااااااس 
 صأیػتٛٚی سبٔەلیٓ، ثەَ چەغٕە ثبضی ضەثٛٚٔی کرص:

ب، ٌە سبٔەلیٓ تەٚژِای زۆرە، ثەِابٚەی چاً رۆژ ثەرصەٚاَ ٌە تایٓ ٚ گڕە ث
رصە ٚرصە کابری ، ثەاڵَ ٚ ەيتبٚی کەَ ٔابثێتەٚە. ٌە ضاەرەتبٚە ئەٚ ٘ێاسەی ٔیا

بٔە ٌەصار ٚ يااپێاای ڕەغاای ٌە ٔاابٚچەکە صەثڕێاات ثااێ ثەزەی ٚ تاابکٛ سااۆی صەکااب
 لەِچی سۆی.  ری سبتە ثەيصرەستەٚە ثیگرە تب گیبٔضاراْ صە

جاابر کە ٘ەڵاای کاارص ئاابراَ صەضاات ْ، ثە صٚٚ غااێٛەیە، یەکەِبی ضااەثٛٚثاا
ٚەستاای  پێااضەکبت، یاابْ ٌە رٚٚثەرٚٚ یاابْ ٌە پػاات ضااەری ِاارۆڤەٚە صێاات. ٌە

ەٚە. صٚٚەِااایع ساااۆی ثشااابتە دەٚز ٚ گاااۆالٚێکئااابٚاصا چااابرە ئەٚەیە ِااارۆڤ 
ەچێااتە غااتی سااۆی صٚضرٚ ٌە صۆساای، ِاارۆڤ تصەکااب ٝئەٚ ثاابیە ٘ەڵاا کبتێااک

کە  یاااٗئەٚ ٔەساااۆظ کەٚتااإەظ ئەٚەیە ثب ۆیصەرێ ٚ ٔەساااۆظ صەکەٚێااات. ٘ااا
ٚ  ٔێ ٚەیەکی کٛرتاااضا ٘ۀااابٚی ٘ەڵضەواااٗصەچێاااتە ٔێاااٛ زگااای ِااارۆڤەٚە، ٌە ِاااب

پەڕ کەضاااەی ئەٚ ثااابیەی ثەرصەکەٚێ تێااارٚ صەیشااابت. ئەگەر ٌەٚ کااابتەصا ئەٚ
 سۆراکی سٛارصثێت صەِٛصەضت صەی کٛژێت. 

گەر ٌە کااابتی ئەَ گاااڕە ثااابیەصا ٘ااایچ کەضاااێک ٌە ژٚٚرێ ٔبیااابتە صەرێ، ِە
ە کە ٘ێااٛر ثجێااتەٚە. ٚەستااێ ٌۀبچبریااضا گەرەک ٌ يااٗئەٚەی صەِەٚ رۆژئاابٚا ثب

 ەصەْ ثە رٚٚی سۆیبٔضا..ِێکی ئەضتٛٚر ص ِبڵ صەرکەْٚ ثەرصٖ
ئەٚیع ئەگەر غاٛاْ  ۆرتر تٛٚظ صەثٓ ٚ ثەَ ثبیە صەِرْ،ٚ ِباڵت ز ِەڕ

تای ئەَ گاڕە ثابیە ٚەس گەٌە ِەڕێک تبق صۀکی ٔبِێٕێ،زٚٚ فریب ٔەکەٚێ ٌە ِێ
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ئەگەر ٌە چەغٕی ڕەغەثب  ،کبرصأەٚەی زۆرتری ٌەضەر ِرۆڤ ٚ ئبژەڵ صەثێ
ثێاات ٚ ئەٚ ثاابیە ثەسێرایاای تێاإەپەڕێ ٚاڵت تبریااک  ٚ جێاایەک ثگاارێتەٚە،٘ەِااٛ

 صاصێٕێ ٚ چبٚ چبٚ ٔبثیٕێ.
 

 کەكکارواًی لە ڕێگای هە
ٌە ڕێگبی ثەغضا ٚە ثەرەٚ کەرثەالٚ  ٔێهٌە ثیطتەِی ِبٔگی ژٚئیٓ صا کبرٚا

ی ٛە ثاااٛٚ. ِیااارزا ِە٘اااضی ِٛٔػااای صیاااضارٚ ِەکاااکە ٚ ِەصیااإە ثەڕێااا ٔەجەف
ٚ ثەژ ٌە غااایراز  رياااب ەت ثە ضاااەفەری ِەواااکە ٌە ڕێگااابی صٖئیٕگٍیاااس، ضاااەثبر

 ئبٚاصۀٛٚضااێ: ٌە ٔەجەف تااب ِەصیاإە کاابرٚاْ غاابزصە رۆژ ثە ڕێگاابٚە صەثێاات.
ت ڕێگبی زثێاضە، ٌەَ ڕێگابیەٚە ثەدەٚثەاڵَ ڕێگبیەکی صیکە ٘ەیە ٚ پێی صەڵێٓ 

ئەٚەی  ۆژ صەگاابتێ. ثەاڵَ عەرەثاای ٔاابٚچەکە ڕێگبکەیاابْ سااراپ کاارصٚٚە، ثااۆر
 کیبْ گیر ثکەٚێت. ٗ ثڕۆْ ٚ ئەٚأیع پبرەی ٔەٚەکبرٚاْ ٌە ثەرصەَ ئبٚا

زۆر ثە ٘بضابٔی عەڕاثەی تاۆپ ٌەَ ڕێگابیە  ڕێگبی زثێضە ڕێگبیەکی زۆر سۆغە،
ٛارێکی صرێژیابْ ڕاکێػابٚە، ئ ٛارە ِرۆڤای  ەَصەرصەچێت. ثە ِەٚصای ڕێگبکەصا صی صیا

 . ئەٚ ِەٚصایەظ چباڵٚ ٚ ثیری ئبٚی زۆرە. ضت ثٗ کٛێر صەثبتە غٛێٕی ِٗ
، عەرەثای ٔابٚچەکە ضات ثٗ ێک ثەتەِاب صەثاێ زٚٚ ثگابتە غاٛێٕی ِٗجبرێک ِەال

رازی صەثاآ ثەسێرایاای ئەٚ پیاابٚە ثگاابتە غااٛێٕی ِەثەضاات، ثەاڵَ صاٚای پاابرەیەکی 
صی ثجەضاااتٓ، ثاااۆ ئەٚەی ثەڵەزۆری ٌێاااضەکەْ ٚ تاااب صەگااابتە جێااای ساااۆی چااابٚی 

 ژصا ثیجۀە ئەٚ جێیەی تەِبصەریەتی.ڕێگبکە ٔەثێت. ٌە ِبٚەی غەظ رۆ
ٛار جێ ٘ەیەِەٚصای ِەو ،  کە تب ِەصیٕە ثیطت رۆژە، چ ثۆ ٚچابْ گارتٓ ٚ الصْا

ی ثبسابتی ٌیّاۆ ٚ پرتەلابڵە ٚ ئابٚی ثبغای ٚثەریابْ ٘ەِٛائەَ ِۀسڵگبیبٔەظ صەٚرٚ
سۆغاای ٔاابثی ٚ ئاابٚ ٚ ێگاابصا تٛٚغاای گرفاات ٚ ٔبزیاابتر ثچاایە پێػااێ ٌە ڕ ٘ەیە. تااب

ە ٚ ٔەجەف، تاب ئبٚەصأی ٘ەیە، ْٛا ِەصیٕا ٛار  ثەاڵَ ِەٚصای ٔێا رۆژ ٌەگەڵ گرفتای چا
ی ئااابٚ ٌە ثاآا زگااای ٚغاااترْا ٚٚ صەثااایٓ. ِەگەر ئەٚەی کٛٔاااضەڕثاااێ ئااابٚی ڕٚٚثە

ٚأی ئەَ ڕێگابیە عەثاضٚاڵ ٛاترضاە ٔابٚێکە، ئەَ پیابٚ ٘ەڵجەضتٓ، ضاەرۆکی کابر ە ٌە س
ج ضااەص٘ەزار  ضااەر ٚغااتری ثەصەضااتەٚەیە، ٘ەر صٚٚکەش صٚٚکەش،  پیاابٚ ٚ پێإا
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ٛاری ٚغترێک ثْٛٚ، ثۆ ثەری سۆیابْ ٘ەثاێ، ئەگەر ٌە ئەٚەی ئبگبیابْ ٌە صەٚرٚ ض
ْٚا صەضتی سۆیبْ ثٛەغێٕٓ.   ٘ەر الیەک ٘ەضتیبْ ثە ِەترضی کرص ئە

ضااەر ٚغااترْ ثەرٌەٚەی کاابرٚاْ ثکەٚێااتە ڕێ  پااێع کاابرٚاْ، ئەٚأە ضااەص
پێػااەٚە صەڕۆْ ٚ ڕێگااب تاابلی صەکۀەٚە، ٔیااٛ کاابتژِێر صٚاتاار ضااێ  ئەٚاْ ٌە

 ٌەگەڵ کاابرٚأچی ٚەڕێ صەکەٚێاات، ضااەص ضااەری صیااکەیضااەت ضااەر ٚغااتر 
اڵ، ٌە ِاابٚەی گاارْ. عەثااضٚ برٚأااضا صێاآ ٚ کێػااکی ئەٚاْ صٖٚغااتر ثەصٚای ک

ضا ٘ەغااتب ٘ەزار تااّەْ پاابرەی صەضاات صەکەٚێ. ئەٚ کاارێ ڕێگاابیەی ٌە ێىضاابڵ
 تّۀە. ج ضەصەرصەگرێت ٔسیکەی پێٕزیبرەتکەرأی ٚ

ْ ٔەساااۆظ صەکەْٚ ٚ ٔێاااٛ ڕێاااضا زۆریااابئەٚ کەضااابٔەی ڕٚٚت ٚ ٔەصارْ ٌە
کەضابٔە صەکەْ ٌە ڕێگابصاْ،  ثە ٚتەی پەیابِجەری ساٛصا، یابرِەتی ئەٚ صەِرْ.

ێاات ڕێجااٛار ٔاابٚ ئاابٚی ٌااێ تەٚاٚ صەثااێ ٚ گیاابْ ثە گیاابْ ثٖ صثەاڵَ زۆر جاابر ٚا
ضە ٌە غااااٛێٕێکی ثبغاااای ٘ەیە ٚ زثێاااا ئاااابفەریٓ صەضااااپێریت. ِەصیاااإە ئاااابٚی

صایە ٚ ژێار گاِٛجەصێکی ئابڵتٛٚٔی ٔەگٛٔجبٚەٚە ٘ێٕبٚیەتی. گاۆڕی پەیابِجەر ٌە
جەَ زێااڕ ٚ ئەڵّبضاای ثۀاارسە. ضااێ صأە ٌەٚ پاابیە ٚ کااۆڵەکەی دەرەَ ضااەر

ٚ  کۆڵەکاابٔە ضااەرٌەثەر ٌە زێااڕی ضااٛٚرە، ئەٚأاای صیااکە ٌە ِااص ضاابز کااراْٚ
ضٚٚیبٔە. ضاەری ئەٚ کۆڵەکابٔە ثە ثرٌیابْ ٚەضتبکبراْ ثە ٚێٕەی صڵگیر ٔەسػبٔ

ٌە ٔسیاک گاۆڕی پیرۆزیابْ  ضێ ِرٚاری پێٛەیە، زۆریع گەٚرەْ، رازاٚەتە ٚ
 ر، ٔێژراٚە ٚ گۆڕی عٛضّبْ ٌە صەرەٚەی غبرە.وعِٛەر ٚ ئەثٛثە

ٕێ، تێکااااڕا صەچاااإە ضااااەرصأی گەیػاااات ٌە ِەکە، ٘ەرئەٚۀااااضەی دبجیاااابْ
صەثاێ ٌە چۀاض پٍیکابْ ضاەرثکەْٚ  . ٚەستێ صەچإە ئەٚ ژٚٚرە، وٗ غٗ ڕٖ رصٖ ثٗ

رگاااابی تێااااضایە ٚ صیااااٛاری ٖ تاااابصەگەْ ثەثەرصەکە. ئەَ غااااٛێٕە چااااً ٚ یەک ص
ٌە   وٗ غاااااٗ ڕٖ رصٖ ەکەظ ٘ەِاااااٛی ثە ِەساااااّەری ڕەظ صاپۆغاااااراٚە. ثٗ٘اااااۆص

 ٔێٛەڕاضتی ِبڵی کبثە ٌەضەر تەستێک صأضراٚە.
ٚا، ەکاابْ عەرەفە ثەَ رۆژە صەڵااێٓ دەزرەتاای ئاابصەَ صەچێااتە الی دەیئێرأی

 رۆژێک صٚای عەرەفە پێی صەڵێٓ جەژٔی لٛرثبْ.
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 درێژی سەفەر 

٘اابت داابجی غااێز جاابثر ثە ٚە ٘ەٚاڵ یەکەِاای ِاابٔگی سەرِبٔاابْ ٌە ثەغااضا
تاابزە ٘اابتجۆٚە ٚ ئەَ ٘ەٚاڵەی لٛڵکە ِاارصٚٚە. ِیاارزا ِە٘ااضی ٔەسۆغاای چاابٚ

کرصەٚە. رۆژێک ٌەٚە پاێع کەضاێکی کرێٕاضی ِرصثاٛٚ، ٘ێٕبیابٔەٚە پػت ڕاضت
برٚأێاک ٌە کەرثەالٚە صەگەڕێاتەٚە ٚ سەڵکای سابٔەلیٓ پێػایبْ پاێ غابر. ک ثۆ

صەگاارْ، ثەاڵَ سەڵکاای کرێٕااض صەچااآ ثە ٘بٚاریاابٔەٚە ٚ ٌە صەضاات سااابٔەلیٕی 
صا صەکٛژرێات. ثە تاۆڵەی ىضاصأەٚ پێ ڕ ریبْ صەکەْ، ئەٚ کەضەظ ٌەٚ غٗڕزگب

، صیطب ئەَ کٛغتٓ ٚ کٛژراٚی کرێٕضی ئەٚأیع کەضێک ٌە سبٔەلیٓ صەکٛژْ
لیٓ صٚٚ کەضااای ەٚەیە صرێاااژە صەکێػاااێ ٚ سەڵکااای سااابٔەضاااۀضٔڕیٓ ٚ تۆڵەثااا

، صٚای کەضاااە تبٚأێىیااابْ ورصثێااات کرێٕاااضی صەگااارْ، ثەثاااێ ئەٚەی ئەَ صٚٚ
 صیکە صە٘ێٕٓ.  ی کرصٔێکی زۆر یەکیبْ صەکٛژْ ٚ ٚاز ٌە کەضەکەیصارکبر

، چاۆتە تابراْ، ِیرزا ِە٘ضی گٛتی یەکێک ٌە ضێ ثرایابٔی ٚاٌای پػات چیاب
ە، ئەٚ کابرٚأەی الفڕێضا ثاٛٚ، ٘ەٚاڵ صەصەْ ثە صارٌٚشاٛ ٔێٛبٚثراٚ ٌەٚەستێ ٔ

٘اۆزی ثەستیابری  غیٌە ئیطفە٘بٔەٚە ڕەٚأەی ثەغضا ثٛٚە، کەٚتۆتە ثەر ٘ێر
الیەْ صەٚڵەتەٚە تەتەریبْ رەٚأەی الی سبٔکرصٚٚە، صەثێ ٚ رٚٚت کراْٚ. ٌە

ْ ثاضۀەٚە ٚ ٚ ِابڵی کبرٚأیاب ْ ٚ ضابِبْثەسێرایی ئەٚ جەرصە ٚ گۆرأە ثگر
ثراٚ ئەَ ٘ەٚاڵە ِٚەت. کبتێاااک سااابٔی ٔااابٚکااابٔیع ثاااضۀە صەضااات دکاااٛچەتە

ۆصەکااابتەٚە ٚ صەکەٚێاااتە غاااٛێٓ صەژٔەٚێ، پیااابٚ ضااابالرأی ٔاااۆکەری ساااۆی ک
ەیاااابْ گاااارێتەٚە، ئەٚەی ثرصٚٚیاااابٔە چیاااابْ ٚ ٌە ٔسیااااک چااااٛار ِذاااابڵ صتباڵٔ
ٚ  غاااکۆ چااابٚی پێااای صەکەٚێ بٚەْٚ صەیجااابتە تااابراْ، ٌەٚێ سااا ٖٚ یطااتێٕێتٗ صٖ

تابلەیەک غابڵی  ٚٚق سابٔەی پیارۆزی ٌە ِەساّەر ثگارْ،ەصا، ضإضصەضتٛٚر ص
 کػّیری ثە ثەڕێسیبْ صەثەسػێت. 
یابْ گرتجاٛٚ، ٌٛٚڕ٘کەش ٌە پیبٚ ِبلٛاڵٔی  کبتێک غب، ٌە ثرٚجێرص ثٛٚ، ٔۆ

کەضە ٌە ٘بٚە زیٕضأی صەکەْ. ٚەستای غاب ضاەرصأی ٔابٚچەکەی کارص  ئەٚ ٔۆ
ٔاابرصی ِبڵەکاابٔی ئەٚ ٔااۆ  ضاری ئەٚ ِەڵجۀااضە،غاابزاصە ساابٍٔەر ِیاارزا، صەضااەاڵت
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 ەصەْ ٚ ٌەغااکریەکاابْ سەثەر صٌٛٚڕ٘ثااۆ ثێاإٓ، ثەاڵَ  کراٚەیبْکەضااە ثۀااض
صەکاٛژرێ، صٚای ئەٚە صەضاتٛٚر کەش  ضات غبزاصە صەغکێٕٓ، ٌەٚ ٔێٛەصا غٗ

 ٘ێسەکە زۆرتر ثکەْ ٚ غەڕەکە صەکەٚێتە ٘بٚە. صرا
ض ضاابڵەی راثاارصٚٚصا تەٚژِاای گەرِاابیەک کرِبغاابٔی گرتااۆتەٚە ٌەَ چۀاا

 ٚێٕەی ٔەثٛٚە. 
 

  ەکاًی هیرزا ُادی، هوًشی خاًی کرێٌدیزاًیاری
 کبٔی ِیرزا ٘بصی، ِٛٔػی کرێٕض:ٚتە

غاب ٌەَ ٔابٚچەیە  کبتێک ٘ەٚاڵی ٌە صٔیب صەرچٛٚٔی ِذەِەص -ثەغی یەکەَ
ضاٛاری کاۆکرصەٚە ٚ  رۆکی سێڵی کەڵٙاٛڕ صەِٛصەضات پێٕطاەصثۆٚە، ضەثاڵٚ

ر ثەرصا ٚ صٚکابْ ٚ ثابزاڕی تاباڵْ ٘ابٚصا، ئابٚری ٌە غابصای ثەضەر غبری زە
ِااباڵت صەضااتی ٌااێ ٔەپبراضاات،  ٚ رص ٚ ٘ەرچاای ٚەثەر صەضااتی ٘اابت ٌەِەڕواا

ٌەگەڵ سااۆی ثاارصی. ثەپێاای ٌااێ کۆڵیٕەٚەکاابْ ئەٚ زیاابٔەی ثە غاابر گەیػاات 
 ضەرجەَ ثبیی ٘ەغتب ٘ەزار تّەْ ثٛٚ.

زی زضاتبٔضا ک ٌە تابیەفەی کەڵٙاٛڕ ٚ گاۆراْ، ٌە ٚەرزۆرێا -ثەغی صٚٚەَ
ِەڕٚ ِباڵتی سۆیبْ صەثۀە ٔبٚچەکبٔی سبٔەلیٓ ٚ ثەعمٛثە ٚ ئەٚٔاضەی ٌەٚەڕ 

  ثّێٕێ صەِێٕٕەٚە. ئەٚ سێاڵتیبٔە ٘ەِیػە گەرِێٓ ٚ کٛێطتبْ صەکەْ.
راْ پێػتر ثە گەثراْ ٔبٚیبْ ٘بتٛٚە، ثەاڵَ ئەٚ ٔابٚە ثە گۆ -ثەغی ضێیەَ

اْ ثەَ چۀاض صەضاتەیە زەِبْ ضٛٚأضٚٚیەتی ٚ کٛراْ یبْ گۆراْ. سێڵی گاۆر
 صاثەظ صەثٓ: زۀجبری ٚ کرێٕضی.

جێٓ ٚ ئەٚاْ زە٘بٚیاابْ ٌە ٘ااۆزأی زۀجاابری ٌە گااب٘ٛارە ٔیػااتەضااەرۆک 
صەٚڵەتاای ئێااراْ ثە ئیجاابرە ٘ەڵگرتااٛٚە. زۆر ٌە ِێااژ ٔیاایە ضااەرۆکی ئێطااتبی 
ئەٚاْ ضۀجبثی ٌە صەٚڵەتی ئێراْ ثە ئیجبرە ٘ەڵگرتاٛٚە، ئەَ ٘اۆزە ٌە ٔێاٛاْ 

 کرِبغبْ صا صەژیٓ.گب٘ٛارە ٚ 
سێڵای کەڵٙاٛڕ چۀاض صەضاتەْ. ٘ەرٚەک ٘ابرْٚ ئابٚایی ٚ  -ثەغی چٛارەَ

ثٕەِااابڵەْ.  ارصە ٘ەزارٛجەِی ٚاْ چااا٘تاااض، ضاااەرکەیالٔااای ٚ ِۀطاااٛٚری ٚ...
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زار سێاااسأٓ، زۀجااابری دەٚت ٘ەزار سێاااساْ.  ضاااۀجبٚی سۆیااابْ چاااٛار ٘اااٗ
 کرێٕضی ضێ ٘ەزار ثٕەِبڵەْ.

ەصا ثە ێىضا چااااٛار ٘ەزار تااااّەْ صڵصەٚڵەتاااای ئێااااراْ ٌەضااااب -ثەغاااای پێاااإج
 صەضەاڵتضاری زە٘بٚ. 

صەِەی ِاذەِەص عەٌاای ِیارزا صەضااەاڵتضاری کرِبغاابْ  ئەٚ -ثەغای غااەظ
ەٚە ثااٛٚ. ئەٚ ساابّٔە ثااٛٚ، ساابٔساصە ساابُٔ، صەضااەاڵتی ٘ەرْٚ ئاابٚای ثە صەضاات

ثەاڵَ ٌە زۆر جێضا ثە ضاٛزِبٔی ٔابٚی صەثەْ. صەڵاێٓ تۀابٔەت  ٘ێػتب کچ ثٛٚ،
أی صەثەر کارصٚٚە ٚ ٌە پاێع سێڵای ساۆیەٚە کاابرٚأی رٚٚت ثەرگی پیابٚجٍاٛ

ەَ کیااژە، زۆر غااتی کاارصٚٚە. ِااذەِەص عەٌاای ِیاارزا ضااەثبرەت ثە زیرەکاای ئ
ٚ  ی ئەٚەی ثە ٘یچ ثبرێک پێی ٔەصەٚەضتب، ٚیطتی ثیشٛازێثیطت ثٛٚ. ثە٘ۆ

ثە ثااابٔٛٚی دەرەَ سااابٔەی ساااۆی. ٘ەرثاااۆیە ٔااابرصیە ساااٛازثێٕی. ٌەٚ  تثیکاااب
ثەَ  صەصا، ثەاڵَ تاابیەفەی کەڵٙااٛڕ ساابُٔ پێّااً صەثااێ ٚ ثەڵااێٓ الغااەٚە ساابٔساصە

ٚە ٔەثْٛٚ ٚ ثە پۀبِەکی دەِە عەٌی غابیبْ ئبگابصار کارصە ڕازی ەیسسِبیەتی
ثەاڵَ  یە ثێٕێاات،ژٔە ٚ ٚاز ٌەَ ٘بٚثەغاای  کە غاابزاصە ساابُٔ کااچ ٔیاایە ٚ ثگاارٖ

ی ە ضەری ٔەگرت، سبٔساصا سبُٔ کرا ثە ضەرۆکی سێڵایژیٕی٘ەرچۀضە ئەَ ٘بٚ
 ِێىیع رصٖ ٚچەیەصا سابٚەْ صەضااەاڵتە، ضااٗکەڵٙاٛڕ، ئێطااتبظ ثەڕێسیابْ ٌەَ ٔااب
 ٘ێسی ِەعتەِٛصەٌٚەی تێک غکبٔض.

سبٚەْ صەضەاڵتی ضٕە، ٌە ضبڵضا تۀیب غەضت ٘ەزار تاّەْ  -ثەغی دەٚت
ثەصەضتبٔی ساۆی سەرجی چۀض کەضێک ٌە کبر صەکبتە صەضتی صەٚڵەتی ئێراْ.

برٚثاابری ِبڵیاابتەی ٌە صەضااتضایە تۀیااب ثااۆ کٌەٚ صا٘اابتەی ٘ەیەتاای صەیااضا. ئەٚ 
جاگە ٌەٚأەظ، ثەراتای ِەال ٚ غابزاصە ٚ سبٔەکابْ ضەرثبزی سەرجی صەکبت، 

ثە ضااەر سااۆیەٚە ٔب٘ێڵێاات. ٌە کۆتاابیی تەٚاٚی ئەٚأااضا ٘ەغاات ٘ەزار تااّەْ 
 ڕەٚأەی تبراْ صەکبت.

ٚ  ضاەص ثراٚٔابٚ ٚاٌی ضإە ٌە سابّٔی کرِبغابْ ٌەپێػاترە. -ثەغی ٘ەغت
پابرەیە  لی ئەٚ ثاڕەی دکِٛەت، ٌەضابڵێىضا ثاب ٔجیٕٗ رێتە گٗ٘ەزار صەضپێدەفتب 

ضاإە کچاای فەتذعەٌاای غاابیە ٚ ٘اابٚژیٕی ٚاٌاای  ٚەضااەر یەک صۀااێ. داابکّی
رصثاٛٚە پێػٛٚیی کٛرصضاتبْ ثاٛٚ. ئەَ سابّٔە صٚٚ کاٛڕی ٘ەثاٛٚ، یەکیابٔی ک
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ی ثە صایکی ٔەصا. صٚای ئەٚەی ٔبضرەصیٓ غب چاٛٚە گریٕگجێٕػیٕی ثبثی. ٘یچ 
کااٛڕەی راگاارت ٚ صەضااتٛٚری صا ٌە غااەٚصا صەضاات  ضااەر تەساات، صایکاای ئەٚ

ثەضاەری ثااکەْ ٚ ثیاجەْ ثااۆ ئەرصەثیااً. ثارای ثچااٛٚکی ئەٚیابْ کاارصە داابکّی 
 کٛصضتبْ. 
ە ٔیػاتەجێٓ، سەڵچۀض ِ ْٚا بڵێک ٌە صەٚری ضٕا کای ٔابٚچەکە دەز ثەچابرەی ئە

رصْا یەک ئەِەظ ٌە تەک ٔەری ،ٔبکەْ، ٚەک صەڵاێٓ ئابفرەتی ضاۆزأیبْ ٘ەیە تای کٛا
ٔبگرێتەٚە. ٌە ثیطات ٚ پێٕجای ِابٔگی ئٛتاضا، گەیػاتیٕە گٛٔاضی تیرجیکاب ٚ ٌە غابٔی 

ە ٚ ثە تٗاراضتی ثیٕبیەکی ضەر ثابٔگە الری سەضارەٚ سابْ ثۀبٚ ٔج ڕاکێع ضبزکرٚا
ٚ غٛێٕێکی زۆر صڵگیرە ٚ کبٔی ئبٚی ثبغی ٘ەیە ٚ زۆریاع ثاژٚێٕە. ٌەٚ ِابٚەیەصا 

ز ٚ ٔێاٛا ٘ەٚراێکەٚتاای صەی ِاابٔگی ضااپتەِجەرصا، ثەە ٌە ڕثە صەَ ڕێگاابی ضااەفەرەٚ
ە ٌە زۆر جاێ ڕێگاب ٘ەیە ٔػێٛێکی زۆرصا ضەرصأی ڕێژٚا ِبْ کرص، ٌەَ غابر ٚ کێٛا

ڕای ئەٚەی چەَ ٚ جۆثاااابری ئەٚ ػاااابٔی عەڕاثەی تۆپشاااابٔە. ئەٚە ضااااەرەڕاکێ ثااااۆ
 ێت.ە ٌە ثە٘برأضا غەٚ ٚ رۆژ ٘بژەی صِەڵجۀض
 

 رووباری ئەڵوەًد
صٚاتار گەیػاتیٕە رٚٚثابری ئەڵٛۀاض. ٌەضاەر  ،ێٛە ثاٛٚیٓچٛار کبتژِێر ثەڕ

ّااابْ گااارت. ٌەٚ غاااٛێٕەی ِە سۆغاااە ثااابر ٚ ثٕەِااابْ سطااات ٚ ٚچبٔئەٚ چە
 ە رٚٚثبرەکەٚە ٚ کۆٔە چٕابرێکی ضاەصچبصرِبْ ٘ەڵضا کبٔیبٚێکی ثبظ صەڕژێت

ە چۀض کابٔی یٚ پبڵەٚە پبراٚ صەکبت. ٌە صەٚری ئەٚ کبٔی ضبڵ تەِۀیع ٌە ثٕە
ٌەثەر صەڕٚات، ثەاڵَ غەضااات ٘ۀگااابٚ ئەٚالتااار ئبٚەکااابْ ثە  صیاااکەظ ئبٚیااابْ
ژێاار عەرزەٚە ئەٚ ئاابٚە ڕۆصەچاآ. ٘ەِضیطاابْ ٌەٚالتاارەٚە ٌە ضاإگی زەٚیااضا

کە  ْْ ثەرزتاریابضەرصەرصێٕێتەٚە. غبر ٚ کێاٛی ئەٚ ِەڵجۀاضە زۆر ٌەٚە ثەاڵ
ٚ رٚٚثاابرە ئاابٚی  ٌە ٔسیااک ئەٚ چەَ ّە ٌە ڕێگبکاابٔەٚە ضااەیریبْ صەکەیاآ،ئااێ

ەرصاغااای چۀاااض ئبغاااێک صەضاااٛٚڕێٕێ ٚ گۀّااای سەڵکااای ٔااابٚچەکە ساااٛڕێٓ ث
صە ضابجٕە.  کە زۆر ساٛڕێٕە ٚ رٚٚثەریثەئابرص. رٚٚثابرە تصەیکابصە٘بڕێ ٚ 

صڕەکە لٛٚاڵیی زۆرە ٚ ٌەٚ ٔابٚەصا چیابیەک ضاەرٔجی کۀضەاڵْ ٚ صیٛاری ئبٚ
ضاااەری ئەَ کێاااٛە زۆرتااار ٌە  یٓ ٔاااسیکەی ضاااێ ٘ەزار فاااٛت ثەرز ثاااٛٚ،ثااارص
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ضەر ئەٚ غبسەٚە غێٛەیەکی جٛاْ تبغراٚە. ٚەستێ ٌەثە  ٘ەیٛأێک صەچێ ٚ
ٌە ثٕبری چیبکە صەڕٚأی گٛٔضی ڕێژاٚ ٚەک ٘اێٍکەیەک صەثیٕای. صأیػاتٛٚأی 
ئەٚ گٛٔاضە ڕەز ٚ ثبسابتی جٛأیاابْ ٘ەیە ٚ ژیابٔێکی کٛێطاتبٔی سااۆظ صەثۀە 

کاارصٚٚە. ٌەضااەر  ضااەر. ڕێگاابکەظ ثەجااۆرێکە ثە ٚغااکە ثەرص صیٛاریاابْ ثااۆ
الی ئەٚ  پرصێکیااابْ ٘ەڵجەضاااتٛٚە، پااابزصە ئبرغااایٓ پااابٔە ٚ ٌەٚرٚٚثااابرەکەظ 

ثڵێای ساٛڕێٕە.  ئبٚی رٚٚثبرەکەظ تب رصەٚە پرصێکی صیکەغیبْ ضبزکرصٚٚە،پ
پەڕێٕەٚەی ضاٛار ثەضاەر ئەٚ صٚٚ پارصەصا ِرۆڤای ثە زاتای گەرەکە. ٌە ٔسیاک 
پاارصەکە چۀااض ٔٛٚضااراٚەیەک ٌەضااەر ثەرصی کێااٛەکە ضااەرٔجی ڕاکێػاابیٓ، 

سٛێٕااااضرأەٚە ٚ زۆریااااع کااااۆْ ثااااْٛٚ. ثەصەَ ڕێگاااابٚە بْ ٔەصەثەاڵَ سەتەکاااا
ثبساابتێکی سااۆظ ٘ەیە ٚ ٚێااارأەی لەاڵیەک ثەپێااٛە ِاابٚە ٚ ثەرصی صیاااٛاری 

٘ەڵاضا ٚ ٌە ٚچابْ گارتٓ چبصرِابْ  ثاۆ اڵکە ثەصەضتی ٚەضتبکبراْ تبغراٚە،لە
 اْ سەریکی صاچۀضٔی چەڵتٛٚکٓ.تۀیػت ثبسەکبْ ٚەرزێر

 
 ڕێژاو 

یج تاااب ڕێاااژٚا ٛٔا ٛار کااابتژِێر ثە ڕێگاااب ٌە ثااا ٌٛەکە. چااا ج سااا ، غاااەظ کااابتژِێرٚ  پێاإا
ٓ. ٘ێسی ٘بتی ضا  ەٚە تۀگەثەرەکٔب  ٌەٚ گەٌی ڕێژٚا صەرچێت.  ضەرثبزی ئەضتەِە ثە تۆپشٔب
ی ئەٚەی ڕێاااژٚا ٌە ەِجەر ٌێااارە چبصرِااابْ ٘ەڵاااضا، ثە ٘اااۆیااابزصەی ِااابٔگی ضاااپت

ٛأیج صایە، ٚەک ساابٔەئیجاا ٛأااضاریبْ سٛێیەک ثە پیرِاابٔەٚە ٘اابتٓ ٚ ِبرەی ساابٔی ثاا ی
ی غااابفعی ٚڵکاای ٔاابٚچەکە ٘ەِاٛا ٓ. ڕێااژٚا ثەغاای ِذاابڵی کرِبغااابٔە. ساٗاٌێکاارصی

. ٌە صیآا ٛأیج صٚا ، ثەاڵَ سەڵکاای ثاا ٘بٚیٕااضا ئێاارە زۆر گەرِە، ڕەز ٚ ثبساابتی  ِەزەثآا
جٛٚ، ثە٘ەر الیەکاااضا صثە تااابیجە، ثبغااای ٘ەیە ٚأااای ثااابسەڕەزە ت لەیطااای ٚ ضاإا ەڕ

 ثە صار ٘ۀبر کەٚت.  ثەتبیجەت ترێ ڕەغە. ٌەچۀض غٛێٕێک چبِٚبْ
ٌە ٔسیااک پاارصی ئاابٚەچۆڕە ٔاابٔی ٔیٛەڕۆِاابْ سااٛارص، ثیطااتجِٛٚبْ ئاابٚی 

ە ٔابثێ، ثەاڵَ ٘ەر ە گەڕاٚەکابْ ثاۆ ساٛارصٔەٚیٔسیک کبٔی رٚٚثبری ئەڵٛۀض ٌە
سااٛارصٔەٚە  ژێاار ثەرصەکاابْ صێااتەٚە صەرێ ٚ ثااۆئەٚ ئاابٚە کەِێااک ئەٚالتاار ٌە

ٌاامەصارەی ٌە چااۆِەکەصا ثااٛٚ صەثێاات. ئاابٚی رٚٚثاابرەکە ئااب٘ەکی زۆرە ٚ ئەٚ 
ضااپی ثجااۆٚە. زۆری پێٕاابچێ ئەٚ ئااب٘ەکە ڕەق صەثااێ ٚ صەثااێ ٚ ثڵغاای گرتجااٛٚ 
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ثەثەرص. صٚاتاار سەڵااک ئەٚ ثەرصە ضااپیە صەثاآ صەیااکەْ ثەصیااٛار ٚ غااٛٚرەی 
ضااابز  صەٚری ثبسەکااابْ. ٌەزۆر جاااێ ثەری ئااابٚی پێاااضەگرْ ٚ ثۀاااضاٚی پاااێ

بتێک تیػکی سۆر رِٚٚەتی کەڵکی ٌێٛەرصەگرْ. ک ثۆ پێػگرتٕی الفبٚ صەکەْ،
ئاابٚەکە صەئۀگێااٛێ ثریمەیەکاای تاابیجەتی پااێ صەثەسػااێت. رٚٚثاابرەکە پااڕە ٌە 

بْ ٘ەیە. ئاابٚی ئەٚ یااِبضاای لااسڵ ئااباڵ، ٌەگەڵ ِبضاای رٚٚثاابری کرێٕااض جیبٚازی
چۆِەیااابْ ثااارصۆتە ضاااەر ثااابر ٚ چەڵتاااٛٚک زارەکبٔیااابْ. ٚەک صەڵاااێٓ ئااابٚی 

کەضااابٔەی ٌەٚ ئبٚەیااابْ  ئەٚ ترضااایضارە،رٚٚثااابری ڕێاااژاٚ ثاااۆ ساااٛارصٔەٚە ِە
َ سەڵکااای ٔااابٚچەکە تاااب ثڵێااای ساااٛراصۆتەٚە تٛٚغااای ٔەسۆغااای ثاااْٛٚ، ثەاڵ

 ضار ٚ جٛأچاابک ٚ چاابٚ ٚ ثاارۆ ڕەغاآ. زۆریااع ٌە سەڵکاای ئەٚرٚپاابلەاڵفەتاا
صەچٓ. ئەٚەی صەی ثیٕی پاێچ ٚ کااڵٚی ِەٌٚەٚی ٌەضاەرصایە. ٌە کابتی سۆیاضا 

ِەص عەٌی ِیرزا، ڕێژاٚ ثە ڕێژاٚیبْ گٛتٛٚە، ئبٚصڕگە. تب صەگبتە صەٚرەی ِذە
گەي ڕێاژاٚ ثە ٘اۆزی ەکبٔضا ثٛٚە، صەڵێٓ عٛضّبٔی یٌەژێر صەضەاڵتی عٛضّبٔی

لەاڵی غااب، ثە تاابیەفەی کەڵٙااٛڕ. ٘ەر ئێطااتب ڕێااژاٚ ٚەک  گااۆراْ صەفرۆغاآ،
. ضااەرصأێکی  ٔضٔضایٗ ضااٗ رٖ ٚ پٗ گٛٔااضی کەٌاایٓ صەچااێ، ثەاڵَ کەٌاایٓ ٌە گەغااە

 ی ئەڵٛۀض ڕٚٚ صەکبتە صەغتەکبْ.ئبٚصڕگەِبْ کرص، ئەٚ غٛێٕەی رٚٚثبر
 

 سەرداًی پردی زەُاو
صێإەٚە  ْ ثەجێ ٘ێػت، چۀض ڕێگب ثە ڕێژاٚصاِب _ٌەٚ غٛێٕەٚە کە ثٛأیج

ضااااەر پاااارصی زە٘اااابٚ. یەکەَ ڕێگبیاااابْ ٌە تۀااااگەاڵٔەکەٚە صێتااااٛ ثە تۀیػاااات 
ثەیااااڵَ  ،رٚٚثااابرەکەصا ڕاصەثرێااات. ٘ەرچۀاااضە ڕێگااابکە الپاااێچ ٚ گەٚەی زۆرە

 فرضەسە.  ی ثبغە ٚ تب ضەر پرصی زە٘بٚ صەکبرٚأەڕێیەک
ر. صٚای ئەٚیاااع ثە صٚٚەَ ڕێگاااب، ثە غاااٛێٕێکضا راصەثااارێ پێااای صەڵاااێٓ پیااا

ەڕٚاتە سااٛارێ ٚ ٘اایچ ٚەستااێ تۆپشاابٔەظ ٌە ثٕاابری ئەٚ ضااتۀگەڵتاإەکەصا ص
 کێٛأە ڕەت ثٛٚٔی ٔییە. 

ئەٚ ڕێگاابیە صەچێااتەٚە  ٚە تێااضەپەڕێت. ٘ەرڕێگاابی ضااێیەَ ڕیطاابْ ٌە پیاار
ثەاڵَ ڕێگاابی  ە ٚ ٌە پاارصی زە٘ابٚ یەک صەگاارێتەٚە،بی ئابٚایی زەرصضاەر ڕێگاا

 صەضتە چەپ ثە ٘یچ کٍۆجێک کبرٚأچی ٌێی صەرٔبچێت. 
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ٚایی پیااار ٌاااێ صەصات ٚ ٌە چاااٛارەَ ڕێگاااب ثە غاااێٛەی ثااابزٔەیی صەٚری ئاااب
یبصگبر، صەرصەچاێ ٚ رٚٚصەکابتە گٛٔاضی زەرصە. ٔەسػاەی ڕێگابی  گٛٔضی ثبٖٚ

 ئێّەیبْ صأب. ثْٛٚ ثۆْ پٍە ٚ پبیەسبٚەەَ ٚ چٛارەَ، ئەٚأەی یضێ
ٌە ثاااٛأیج_ ٚە صێااات ٚ ثە صٚٚ جاااگە ٌە چاااٛارەَ ڕێگاااب، ڕێگااابی پێااإجەَ 

صیاکە  ثەرصا صەرصەچێت. یەکێ ٌەٚ ڕێگبیبٔە صەچێاتەٚە ِیابْ تابق ٚ ئەٚیتۀگە
ەت عەٌای بتۀگەکەٚە صەچێتە ِیبْ تبق، ٘ایٌّە ڕێگ رٚٚصەکبتە پیر ثبثب یبصگبر،

ژِێر گەڕایەٚە ٚ ٌە پااێع ئااێّەٚە ثااٛٚ، صٚای ضااێ کاابت ساابٚەْ پااٍەی ئێرأاای
 ە.یگٛتی ٌەٚ صۆڵە تۀگە کبرٚاْ ڕەت ثٛٚٔی ٔی

ەرێ ٚ ثەرەٚ زەرصە ٚ پیار ثابٚە صٚازصەی ِبٔگی ضپتەِجەر ٌە ڕێژاٚ ٘ابتیٕە ص
گبر ٚەڕێ کەٚتیٓ. ئۆکرأٛیچ، ٘بٚڕێکەی ئێّە، ٌە صەضتە ڕاضاتەٚە کەٚتە ڕێ یبص

ٌەک ٌە تۀیػاااات ٚصا. ثە ِاااابٚەی ثطاااات سااااٛٚ کاااابرٚأی ئااااێّەظ ثەغااااٛێٓ ئە
ِاابْ ثااڕی ٚ ثٛارێکّاابْ ٌە چااۆِەکە صیااتەٚە ٚ ٌێّبٔااضا، پیاار ثبٚەیبصگاابرەٚە ڕێگب

ثەری ریاع صڵگیارە. گۆڕضاتبٔێک ٌە صەٚرٚەک ٘ەڵکەٚتاٛٚە، زۆیِەرلَٛ ٌە ثەرزیا
لیاتەٚە ِابْٚ. چۀاض صار چٕابر ئەٚ پیرە ٘ەیە ٚ کێٍی گۆڕەکبْ ثە صاثی ئێرأای ثە 

ضێجەریبْ سطتۆتە ضەر گۆڕسابٔەی پیار. ئەَ جێارە صار ٚ صرەستابٔە  رثەڕٚٚٚ صا
ی ٔیایە ٌماێ ٌە صاری اْ زۆر ٘ەیە، ٌەٚ ٔبٚچابٔە کەش ثاۆٌە ٔسیک گۆڕی ئیّابِساص

ەگەر ٌە ثەر ثااێ ئاابٚی گٛێسێاات، ضااب ئچاابکی ثطااٛٚتێٕێ ٚ ثەِەثەضااتێک رای ضااەر
، ئەٚا ئەگەر ثێااات ٚ کەضاااێک ئەٚصارأە ثجااابتەٚە ثاااۆ ِااابڵی ساااۆیثجێاااتە ٚغاااکەڵ، 

 صەثێت یبْ صەِرێ. تٛٚغی صەرص ٚ ثەاڵ
، ضااێجەر ٚ ثەری ثبغاای ەی تاابزە ٌەَ غااٛێٕە چەلبٔااض ثٛٚیاابْئەٚ صار تااٛأ

٘ەثٛٚ. ِەٚصای ڕێگبی زەرصە ضێ کبتژِێرە ٚ ثە تۀگەاڵٔێکضا صەڕٚاتە صەرێ. 
ٌە ضەر ڕێگبی کێٛەکابْ چۀاض کٛرەسابٔەی سػاتی ضاٛٚر ضاەرٔج صەڕفێإٓ، 

 صیکەی ٌێ صەثێتەٚە. ی ٗ ڕێگبکەظ چۀض ڕێگ
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 گوًدی زەردە

ٚصڕگەکە. ئێّە ثۆ ت صەچێتە زەرصە. ئەٚیضی صەگبتە ئبیەکێ ٌە ڕێگبکبْ یەک راض
ەٚرازی زۆری ثەاڵَ ٘ صرێژەصأااای ضاااەفەرەکەِبْ ڕێگااابی ئبٚصڕگەِااابْ ٘ەڵجاااژارص،

ٛٔضی زەرصە ٚەک ثەڵەص چبٚضبغّبْ ثْٛٚ. ٌە غبٔی چیبکە ٘ەثٛٚ. چۀض کەضێکی گ
ێکیبْ ٔیػاابْ صایآا زۆر ٌەثاابر ٔۀٛٚضااراثٛٚ. صەرٚێػاای ثەسەتاای ئێرأاا ی ٔٛٚضاارٚا

، ٌە ێکی ٔیػاابْ صایآا ٚا ٘بٚڕێّاابْ تەٌەضاّا ٚ ٘ەرئاابْ  صٚٚرەٚە ئەٚ ثەرصە  صیاابر ثاٛا
ٛارێ، ثەرصێکیع ٌە چۆِەکەصا ثٛٚ چۀض ٚێٕەیەکیبْ ٌەضەر ٘ەڵکۀضثٛٚ.  ،ثکەٚێتە س

ٚ ئەٚ  ثەسػاایجێت، ەی پااێسااع ٚ ٔیگاابرأٗ ثەرصە الفاابٚی رۆژگاابر ئەٚ ٔاا ٌەٚەصەچاٛا
ێژی کاارصٚٚە، ئەَ ٘ێااڵ ٚ  تی ثاابٚە یبصگاابر ٌەضااەر ئەٚ ثەرصە ٔاٛا ثەاڵَ صەرٚێااع گاٛا

ٚأەظ جێی  ،ٚێڵی ئەٚ پیرەیە. ٌە کێٛەکەصا چۀض کٛٔێک ٘ەیەٗ ٔەسػبٔەظ جێی ت ئە
صەثێتەٚە. زۆرِبْ پێ سۆظ ثٛٚ ضەرصأێکی ثبٚە یبصگبر ٚ لەاڵی تێضاصٚٚ کەضیبْ 

. ساا ە. ڵااک ثٗ یەزص گاارص ثکەیآا ێٕە گۀجێااک دەغاابر صرٚا ٚایە ٌەساُا غاٛا بٚەڕیاابْ 
ەیە یکەضاایع ثەثااۆٔەی ثاابٚە یبصگاابرەٚە زاتاای ئەٚەی ٔیاا ە سااۆ ٌە لەرەی ئەَ سەزێإا

ٔسیک ئبٚەکە ٘ەیە ٚ چۀض صار٘ۀبر ٚ کۆٔە چٕبرێک ضێجەرێ  ثضات. ئبغی ئبٚێک ٌە
، ئەٚی صیکەیابْ رٚٚصەکابت ە ثابٚە ثۆ کرصٚٚە. یەکێ ٌەٚ ئبٚصڕأەٚە صەچێتەٚە ڕێژٚا

ەکەٚە. ٌەضاەر ترۆپکای ئەَ  یبصگبر. ٌە صٚٚرەٚە لەاڵی یەزص گرص صیبرە ثە ضەر کێٛا
ْٚا ٌێارەٚە تێاضەپەڕێ یچیبثەرزأەٚە کێٛەکبٔی ضٍێّبٔی ە ثەصەرەٚەْ. رٚٚثبری غیر

 ٚ زە٘بٚ ٚ لەضری غیرْ ضەرٔج ڕاصەکێػێت.
 

 باوە یادگار
ە ِەزارگە ٌ الری ، تاٗگبر ٌە صۆڵێکی صڵگیرصا ٘ەڵکەٚتاٛٚتگبی ثبٚە یبصٖ زیبر

ەثبری سػتی صرٚضت کاراٚە ە، ٘ۆصەکە ٌیکراٚە ٚ تەٚاٚی ضپیکبریثەرص ضبز
 ری ِەزارگەٚە ثەثۆ صأبٚە. پێع ئەٚەی پاێ ثٕێایە ژێا ی صەرٚێػیبْٚ گِٛجە

ٛچااک ٚ ثەرصە ضااپی ٚغااکە ثەرص دەضاابرێکی ثبغاایبْ ٌە صەٚر گێااڕاٚە ٚ ثەک
 ظ کراٚە.دەٚغەکە ضۀگ فەر
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ٌەٚەی ژٚٚری ثاااابٚە یبصگاااابر، ٌەٚ دەضاااابرە ثەریاااإەصا  زیبرەتچیاااابْ، ثەر
صٚاتاار  ،ٌەضااەر چااۆک صاصۀیػاآ ٚ سەریکاای گاابزە ٚ پاابڕأەٚەی سۆیاابْ صەثاآ

ٚ رٚٚٔابکی  صەچٕە ضەر لطٕەکە. لطٕەکە ٘ۆصەکە صرگابیەکی چکاۆٌەی تێاضایە
ڵکاااۆکە ثە تۀیااب ٌە صرگااابکەٚە صەڕژێاااتە ضاااەر گاااۆڕی ثااابٚە یبصگااابر. ئەٚری گ

زیبرەتچیاابْ  صاپۆغااراٚە،غااێکی کااۆْ گااۆڕەکە ثە فەری گیااراٚە ٚ  ِااذەجەرٖ
ٚ ٌەضەر گڵکاۆکە صایاضۀێٓ ٚ کٛتێاک ٌەٚ  ٓغبڵیی ضەٚز ٌەگەڵ سۆیبْ صە٘ێٕ

 پێػاااتر ثرصٚٚیەتااای ٌەگەڵ سۆیااابْ صەثۀەٚە ٚ ٚەک غااابڵەی کەضاااێکی ٌەٚە
بٔەی ضاااەرصأی ئەٚ پیااار ٚ ک ٌەٚ کەضاااِاااتفەڕن ثەالیااابٔەٚە پیااارۆزە. زۆرێااا

ٚ ثە ٔاارر ٌەضااەر گۆڕەکاابْ  ەغاای غااتی ئۀتاایکەەکەْ ٚەک پێػکِااٛراصأە ص
غی یبصگبرأەِبْ ٌەگەڵ سۆِابْ  ێڵٓ، ئێّە چۀض صأەیەک ٌەٚ پێػکٗثەجێ صە٘

ْ صەگەڕێاتەٚە ثاۆ صەٚرەی ٘ێٕب؛ یەکێ ٌە ثەڵەصەکبّٔابْ گاٛتی ئەٚأە ِێژٚٚیاب
ح، غتەکەظ زۆر ٚەک پٛٚڵەک ٚ گٛێچکەی ِبضای صەچاٛٚ، ٌە دەزرەتی ٔٛٚ

 ەڵ، ئەٚیضیکە زۆرتر ٚەک ِەرجبْ ٚاثٛٚ.غێٛەی گٛێسێکی پٛٚچ
ضتبْ ضابزکراٚە. ثە گفتای ئەٚ صرەستی ٘یٕض ٚ صار تبثٛٚتی ثبٚە یبصگبر ٌە

کااٛرصأەی ٌێّاابْ ثیطااتٓ، ئەٚ تاابثٛٚتە کەضااێک ٌە٘ێٕضٚضااتبٔەٚە ثە ضااٛاری 
ٚغتر رەٚأەی ڕێسەی کرصٚٚە. ڕۀگی صار ٚ تەستەی تابثٛٚتەکە ٌە ضاۀضەڵ 

ٌەٚ ٔٛٚضاراٚ ٚ  ٚی ضاەر تابثٛٚتەکە ٘ەرأٛٚضار ٚ صارچیٓ صەچێت. ٚێإە ٚ
 الری رگەکە صراثاٛٚ. صەٚرٚثەری تاٗسع ٚ ٔیگبرأە صەچٛٚ ٌە صیٛاری ِەزاٗ ٔ

ِەزارگە پااڕە ٌە صار ٚ صرەستاای جااٛاْ، ثەتاابیجەت چٕاابری پیاار ٚ صار ثەڕٚٚی 
ٔسیک ثبٚە یبصگبر چۀاض کۆسێاک  ثەتەِەْ ٚ ضێ صارکبژی ضەرٔج ڕاکێع. ٌە

کەش ٌەٚ  ئااااێّەظ چبِٚاااابْ ثە صە ،رٚێػاااابْ ضاااابزکراٚەصأیػااااتٕی صە ثااااۆ
صەرٚێػاابٔە کەٚت. یەکااێ ٌەٚاْ غااێٛکەری داابجی ِیاارزا صاغبضاای، ٚەزیااری 

ثااااٛٚ. ٌێاااارە غااااێٛکەرێکی ثاااابظ ٌە صەرٚێػااااەکبْ،  صەٚڵەتاااای ِااااذەِەص غااااب
ئێّە ٘ێٕب ٚ صٚای ٔابٔی ٔیاٛەڕۆ، کبضاەیەک ٘ۀگاٛیٓ ٚ  سٛارصٔێکی ثەتبِی ثۆ

 ٘ێٕبیٓ. ثۆ صەفرێک ٘ۀبری گٛڵ ثەصەِیبْ
ضی زەرصە ٌەٚ ڵێ ٚ گٛٔااٚەک ٘ەڵاضەلٛیتار ٌەٚالی زیبرەتگاابکە، کابٔی صٚٚضاەص ِٗا

ٚکی ثە ٔبٚثابٔگە ٚ ٚەک صەڵاێٓ ٌە  ئابٚەکە ثاۆ ئبٚە سۆغە صەساۆٔەٚە، ضابرص ٚ ضٛا
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ٛارصٔەٚە ٌەگەڵ سۆیابْ  زا٘بٚ صێٓ ٚ ئەٚ ئبٚە ثۆ ە، کابٔییەکە ٌە جێیەکای ثۀەٚ صٖسا
ٚە ٚ جاااااۆگەٌەی ئەٚ ثااااابظ ٘ەڵکەٚ  ،ە صار ٚ صرەستااااای زۆری ٌەثەرصایەیکااااابٔیتااااٛا

ە ٚ ئەٚۀاضەی چابٚ ٘ەتەر  ٛأێکیبْ صاثڕیٛا ثەتبیجەت صارچٕبر. ٌەضەر کێٛەکە ثەر٘ەی
ٚە صەچێااتە ڕێگاابیەی ٌە ِەزارگە ، ٔاابٚچەکە پااڕە ٌەصاری ثەثەر ٚ ضااێجەر، ئەٚتصەکااب

ٚات. چیبکابٔی ئەٚ زەرصە، ثە صۆڵێکی ٚرەتۀگەثەرصا صەڕ  غای ٚ صۆڵە زۆرتار ٌە غٛا
ٛارێاااک صەچاآا ٌە بْ ڕاچٛٚثٚ صی ئەٚە  ثاااۆ ێااات. گِٛااابْضاااەریبْ ٌەثاآا زگااای ئبضااّا

ە  صەچێاااات ٌە صەٚرەی ضبضاااابٔیضا ئەٚ ڕێگاااابیە کێػااااراثێت. ِەٚصای ئەٚ صٚٚ کێاااٛا
ٖ ثٗ چۀاااضیٓ ضااابجٓ صەثێااات. ئااابٚ ە زۆرجااابر ڕێگااابی ٘ااابتٛچۆ  ٔاااضٚا ی ٌێااارە ٌێاااضرٚا

ْٛا کژگٛٔضی زەرصە ٚ لەاڵی یۀضٚا صەگرێت، ئەٚ ثٗ  زص گرصەٚە.ە کەٚتۆتە ٔێ
 

  قەاڵی یەزد گرد
ثێجگە ٌەٚ ڕێیەی ٌە ثبٚە یبصگبرەٚە صەچێتە زەرصە، چۀاض ڕێگابی صیاکەظ 

بٚیع ئەٚ ڕێگبیاااابٔە زە٘اااا ثەضااااەر کێٛەکاااابٔەٚە ئەَ گٛٔااااضە صەگاااارٔەٚە. ٘ەر
ڕێگاابی ۆڤ صەتااٛأێ ثە پێیاابْ پێیااضا ثڕٚات،صەگاارٔەٚە ٚ ٌەٚ ثااسٔە ڕێاایەصا ِاار
صٚای ئەٚەی ٌە تۀگەاڵٔەکە چاٛٚە صەرێ،  ،زەرصە ثەپبڵ رٚٚثبرەکەصا صەڕٚات

 ثەصەضتی راضتضا ٌە ثٕبری کێٛەکەٚە صەگبتە لەاڵی یەزص گرص.
ە صٚٚ ئەغااکەٚت گی کێاٛا ە ٚ ئەٚۀااضەی ضااەرٔجی ٌااێ صٌە ضإا ەصەی کە صاثااڕٚا

ٚأتاۆرەِەی ثبثابصەِە.  ە ٚ صەضت کارصییثۆت صەرصەکەٚێ ضرٚغتی ٔی ی صأیػاتٛ
ێٕی دەضاابٔەٚٔاا ٚە، ەبٚچەکە صەڵااێٓ ئەٚە غاٛا ٌە  ٚ ضااەیرأگبی کچاای یەزص گاارص ثاٛا

ەٚە ٘اایچ ڕێگاابی ێإا ٚٔە ژٚٚرەٚە، ِەگەر ئەٚەی ٌەصٚا  ضااەر لەاڵکەٚەەک ٔیاایە ثااۆ چاٛا
ریص ِاارۆڤ سااۆ ٌە  ی غااۆڕ ثکاابتەٚە، ئەٚ سااۆصا٘ێاڵٔەظثە زەثااری کۀااضڕ ٚ گاٛا

ٚکەش ٔبٚەغااێتەٚە ٚ  ٚێ. ٚەستااێ ٌە گەٌاای تۀااگەثەر ثە جەرگاای صە ِرۆڤاای٘ەِاٛا
ٚ، صەگەیاا رزگاابرت جێیەکاای تەستاابٔی ٚ گۆڕەپاابٔێکی سااۆظ ٌە ٔسیااک زەرصە. ە تثاٛا

ٌەثبٚە یبصگبرەٚە تب گٛٔضی زرصە، ٔیٛ کبتژِێر ڕێگابیە. گٛٔاضێکی ثاێ ٔابٚ ٌەٚ ٔاسیکە 
ٛار کبتژِێر ٚ ٔیٛە.  ٚ ٌە ڕێژاٚ تب زەرصە چ

چیااب ٚ جاابڕی ئەَ ٔاابٚچەیە ضااەرٌەثەر ثە زەرصە ثۀبٚثاابٔگە. ثبساابتێکی سااۆظ 
ٔی ئەٚێّاابْ کاارص. کاابتی سااۆی ڕیتێااری ضاار ضااەرصاٌەضااەر ڕێگاابکەیە ٚ صەِەٚ عە
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ێٕێکی سۆغااە ٚ ڕێگاٗا، ضااەثبرەت ثەَ ٔاابٚچەی گەڕیااضٖ کۀی ثااێ  ە ٔٛٚضاایٛیەتی غاٛا
، ئەٚەی ئێّەظ ثیٕیّبْ ٚتەکبٔی ئەٚی صەضەٌّبٔض. غبر ٚ کێٛێکی ضاەرٔج ٚغٓ سٗ

ٚأاگەی ثب ئەٚە ڕاکێػە ٚ ثۆ غای صەثێ ٘ەزارْا ٘ێسی ضەرثبزی ٌاێ صاِەزرێ ٚ ر
ٚأەثەضەر زە .٘بٚصا ٘ەیە ٚ کبر  ڕێیەکی ثبغە ٌە زەرصەٚە ثۆ ڕێژٚا

لەاڵی یەزص گاارص، ٌەضااەر کێااٛێکی ثەرز ثٕیاابت ٔااراٚە ٚ رٚڵٕطاابْ، ثەرزی 
اڵَ ِااآ پاااێُ ٚایە ٌە ٘ەزار ٚ ثە ەی ثە صٚٚ ٘ەزار فاااٛت ٌە لەڵەَ صاٚە،چیااابک

ەرصأی لەاڵی یەزص گاارص ثکەیاآ ئەٚەی ضاا ە. ثااۆیفااٛت ثەرزتاار ٔیاا پێاإج ضااەص
 ٚیٕەٚە گەٌی ثبٚە یبصگبر.چٛ صیطبْ

ٔاااای، چاااٛٚٔە ضااااەرێ زۆر ٚەستاااێ ٌە تەستااابیی زەرصەٚە ٌە لەاڵکە صەڕٚا
ثەری لەاڵکە تەٚاٚی ٚێاااارأەیە ٚ ضااااەرکەٚتٕی ئەَ ئەضااااتەَ صەثیٕاااای. صەٚرٚ

 غٛێٕەظ ثە صەضتی ثەتبڵ زەدّەتە. 
ٌە غاابٔی ثاابٚە یبصگاابرەٚە، صەکاارێ ڕێگاابیەک ثااۆ ضااەرکەٚتٓ ثااضۆزیەٚە. ئااێّە 

ٛأی  ت سۆِاابْ گەیبٔااضە ضااەر چیاابکە، ثەاڵَ ٌەٚ٘ەرچۆٔێااک ثێاا ضااەرەٚە ٔەِاابْ تاا
. ئەٚ ڕۆژە ِژێکاااای سەضاااات ئەٚ صۆڵەی صاپۆغاااایجٛٚ.  ضااااەیر ٚ گەغااااتێک ثکەیااآا

ٚ ٌەٚ ثاا رجێااک ٌەٚ ضااەرەٛث  صێری. ٌەەٚە صەکاارێ لەاڵکە ثااشەیە ژێاار چاابٚەرجٛثاٛا
ٛاری لەاڵ ٚەک سۆی ِبٚە ٚ  ە زۆر غٛێٕیع صی رجێکی ٔیٛا ٘ەرەضای ٔە٘ێٕابٚە، ثٛا

ە ثەپااابڵی ثبٚەیبصگبرەٚە،پااا ڵکاااب  رجەٚە صەرٚ صۆڵێکااای ثااابظٌٛەضاااەر ئەَ ثااابڵی صٚا
ٛاری ثاااا ەٚە. ٌە زۆریصێریصەکەٚێااااتە ژێاااار چاااابٚە ێٕی صیاااا رجەکەصا سػااااتی ٛغاااٛا

ٚر کە. ٌێااارەٚە ضاااەرصأی  الرٖ ثەتااابیجەت ضاااەرثبْ ٚ تااابلی تااٗا بْ ثەکبر٘ێٕااابٚەیضااٛا
ٚازِاب٘ۆصەی کچی یەزصگارص ثاۆ ئاێّە زۆر جێای تارش  ٚ، ٘ەر ثاۆیە  ْ ٌاێ ٘ێٕاب. ثٛا

 ٔەثٛٚ. چۆکرصْ ٌەٚ ڕێگب ٘ەڵضێرأەٚە زۆر ثە لبزأجی ئێّە٘بتٛ
 

 دەشتی زەُاو
ٛاری ثۀضی زەرصە ٌە ە صاصەگەڕێات  ضە ر ثەرەٚ س غاێٛەی پێپٍیکابٔەیە ٚ ٌەٚێٛا

ثۆ صەغتی رە٘بٚ، ئەِەظ ٔسیکی رٚٚثابری ئەڵٛۀاضە. ٌە صەضاتە چەپای رٚٚثابرەکە 
ْٚ ە ِذابڵی پەغاێٛە، ٌە غابٔی راضاتصەگەی تی غاەتی زە٘ابٚ صەرصەکەٚێات. صەرچٛا
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ٌەڕێگاابی ئەٚ گرصۆکاابٔە زۆر ضاابٔبیە. ٌە صەغااتی زە٘اابٚ ٚ ثەغاای پەغااێٛە تاابیەفەی 
ی سۆیابْ ئەَ گۆرْا ڕەغّبڵێکی زۆریبْ ٘ەڵضاثٛٚ. ئەٚ ٘اۆزە ثاۆ ٌەٚەڕأاضٔی ئابژەڵ

ێٕەیبْ ٚەک ٘ااابٚیٕە ٚار ٘ەڵجاااژارصٚٚە. سااابٔی تااابیەفەی گاااۆرْا ٌە کاااۆراک غااٛا ٘ە
 ی زە٘بٚی ثەئیجبرە ٘ەڵگرتٛٚە.ٗ ٚچصاصۀیػێ ٚ ٔب

صاصەثااڕێ ٚ کااێڵگە ٚ ثەغاای رٚٚثاابری ئەڵٛۀااض چۀااضیٓ جۆثاابری گەٚرەی ٌااێ 
 تێکی زۆریع ٌەثەر ئبٚەکەصا تێراٚ صەثێت.کػتٛکبڵی صەغتەکە پبراٚ صەکبت، ثبسب

ّاابْ ٘ەڵجااژارص ٚ ٌە ضااەر ڕێگبکەِاابْ گەیػااتیٕە ئااێّە ڕێگاابی صەضااتە چەپ
 برەکە صەپەڕیااإەٚە ٚ ئااابٚزۆر کەش ٌەرٚٚثااالبِیػاااەاڵٔێکی زۆر.  ثاااژٚێٓ ٚ

ا ٘بتیٕەٚە ضەر ئەٚ ڕێگابیەی ٌەضەر ئەژٔۆیبْ ثٛٚ. ٌە ِەٚصای ضەفەرەکەِبٔض
کرِبغاابٔەٚە صەچێااتە ثەغااضا، ٌەٚێػااەٚە گەیػااتیٕە ضااەر پااۆي. ٌە گٛٔااضی  ٌە

 زەرصەٚە تب لەاڵ ڕٚٚسبٚ چً ٚ پێٕج سٌٛەکە.
، ٌە ضاااااەرپۆي ت ضاااااەص ٚ پۀجاااااب ٚ یەک صاٌە ڕێکەٚتااااای ٘ەزار ٚ ٘ەغااااا

صٚٚی ٔیػاابْ صەصا. رٚٚثاابری ئێاارەظ  ٚ صرِاابْ ٘ەڵااضا، پااٍەی گەرِااب ضاایچب
٘ەرٚەک چەِاای ڕێااژاٚ ثە ٔێااٛاْ صٚٚ کێااٛصا تێااضەپەڕێت. ٌەٚێ ٌەضااەر تاابتە 

ەٚت ثە جاااٛأی تبغاااراْٚ ٚ سەتااای ثەرصەکااابْ ثەڕێکااای زۆرِااابْ چااابٚ پاااێک
ضاەرٔج چۀاض ٚێٕەیەکایع ثەجٍای کاٛرتەٚە  ،ضاەر ٘ەڵکۀاضراٚەٚییبْ ٌە ٍ٘ٗەپ

 ڕاصەکێػٓ. صٚای گەغتەکەِبْ ثەرەٚ صٚکبْ صاٚص کەٚتیٕە ڕێ.
 

 دوکاى داود 
ێر ڕێگابثٛٚ. صٚکابْ صاٚص ٌِە ِەزڵی دەضبٔەٚە تاب لەاڵی غاب٘ی، چاً کابتژ

 صەگاابتە چاٛار ضابجٓ، ٔاسیکەی پێٕطااەص ٌەضاەر کێٛێاک ٘ەڵکەٚتاٛٚە ٚ ثەرزی
 یە، ٌەّۀێکاااای صڵگیااااری ٘ەاڵی ٘ەیە. ئەغااااکەٚتی صٚکاااابْ صاٚص صیفااااٛت ثااااب

صا  وٗ ٚتٗ غااااااااااىٗ ی ئٗرگااااااااااب صٖکیبْ ٌە  ٚایە ئبٚێٕەیااااااااااٗصٚٚرەٚە ٚەک ئەٚە 
صەصا ٘ەڵسٔااابْ ٚ ٘ااایچ صاِەزرأااضثێ، صٚٚکەضااای سەڵکاای کرێٕاااض ثەٚ کێااٛە ڕژ

 ثااٛٚٔەٚە ٔەثااٛٚ، ٚەستااێ پرضاایّبْ چااۆٔە ٔبترضاآ، گٛتیاابْ ئەٚترضایبْ ٌەثەر
ضااێ. ئەٚ صٚٚ کەضااەی سەتاابیەک ٌەسااۆی غااک ثجاابت ٌە چٛٚٔەضااەرێ صەتر
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صٚای ئەٚیاااع گٛریطااایبْ ثاااۆ ئاااێّە ە ٘ااابٚڕێیەکی سۆیااابْ ٘ەڵکێػاااب ٚ کەضااا
 کرصەٚە ٚ ٘ەڵیبْ کێػبیٓ. ضەرەتب ئۆکرایٓ ٚ چرچیً ضەرکەٚتٓ. غۆڕ

، ثبضای ئەٚ ئٗ٘ەرٚەک ٌە پێػضا ثبضاکرا سە صیٓا  یابْ ثاۆ ٚتٗ غاىٗ ڵکای کرێٕاض صٚا
ی ە، صەغاااتێک ٌەثەر پێیاااضایە ٚ صٚٚ کاااۆڵەییٓ. زۆر کاااۆٔە ٚ ثەثیاااری کەش ٔیاااکااارص

ٚە ٚ ئێطااتب غااکبْٚ.  ی ِغاابری ٔەسػاای رگااب صٖی ِغاابرەکەظ زۆر ٌە رگااب صٖ٘ەثاٛا
ی  رۆضااتەَ صەچااێ. غاابٔە ثەرصێااک ٌە ە. زۆر ٌەٚە صەچااێ  رگااب صٖچەغإا صاتبغاارٚا

ٔێااٛا رە کااارصۆتەٚە ئەٚ ثەرصە غاااکبثێ. ٌەکەیااابْ گەٚ ٚتٗ غاااىٗ رگااابی ئٖٗ کبتێاااک ص
جێایەک ٌەغاێٛەی ٚ ٌەغابٔی چەپ  ِغبرەکەصا ٘اۆصەکەی ثەریٕای ضاەر گیارٚا ٘ەیە

ە. ضێ ئبرغیٓ صرێژە، لٛڵکەیەکیع ٌە ٔبٚۀاضی ٘اۆصەکەصایە. ٌە ئابسریٓ  گۆڕ صاثڕٚا
ە، ئەٚەظ ثااۆ ٛارەکەٚ پااێچەکەی تێکاارٚا ٔێکی ساا پەي پبراضااتٕی کەٌاٛا ٘ااۆصەظ کاٛا

ە. ٌە چۀاااض ال ٛاری ئٗچێکااارٚا ە. گەڕیاااضٖ  وٗ ٚتٗ غاااىٗ ٚە تااابق چرایااابْ ٌە صیااا   صاثڕیااٛا
ْ ثاااۆرٚڵٕطااابْ صۀٛٚضاااێ، ئەٚ کٛٔااابٔە  ٛاضااایٕی پەرصە ضااابزکرٚا صەضاااتەکی  ٘ەڵ

ەتەٚە. کٛٔەکابْ ئەٚۀاضە تۀگٓا جێای  ثبریکیبْ تێضا ڕایەڵ کرصٚٚە ٚ پەرصەیبْ صاصٚا
ڕ ضااابزکراثٛٚ، ی ّیچااای ٘اااۆصەکە ٘ێالٔااٗاثێتەٚە. ٌەثٕچرایااابْ ٔاااب  پەڕەضاااێٍکە ٌە لااٛا

 ٔی ثەرر ضەرٔجی راکێػبیٓ. ٌەٚالترەٚە ٌۀێٛ سۆڵەِێػضا صصا
 

 گەڕاًەوە بۆکرێٌد
ێگبی صٚکبْ صاٚص صەچێاتەٚە کرێٕاض. ٚەستاێ ٌە ئابٚی ئەڵٛۀاض صەپەڕٔەٚە ڕ

 ثەر. ٚ یبْ ٌە پرصی ضەر پۆٌەٚە صەچٕە ئٗ ئەگەر ثٛار ٘ەثێ،
رۆژە عەضاار، چااٛٚیٓ ضااەرصأێکی کاابٌٚە کۆٔەکاابٔی دەٌااٛاْ ثکەیاآ ٌە  ئەٚ

ٔسیااک زە٘اابٚ. ثە ضاای سااٌٛەک ٌە صیٛارەکاابٔی ٚێاارأەکە ٔسیااک ثااٛٚیٕەٚە؛ ٌە 
ٚەکەی ثەڕێاس اریە ثۀابٚی لەرە ثااڵ . ثەپێای ٔٛٚضاەک ٘ەیع کابٔیٔسیک ئەٚی

ریتێاااار، ئاااابٚەکە گااااۆگرصی ٘ەیە، ثەاڵَ ئااااێّە ئەٚ غااااتەِبْ ٔەصی. تۀاااابٔەت 
ٔەستااێ سااٛارتر گااۆٌێکی  چۆڕێکّاابْ سااٛارصەٚە ٚ زۆریااع ئاابٚێکی ضااٛٚە ٚ

صایەک صٚٚر ٌە ئابٚەکە صٚاتر ثە غەلە جۆیەکاضا صەڕٚات. ِەٚ ثبغی ٌەثەرصایە
ضااەر گاارصۆڵەیەک ثەصەرەٚەیە. ڕێااجەرەکەی ئااێّە کەضااێک ثااٛٚ ەک ٌەٚێاارأەی
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ثۀبٚی ِیرزای کرێٕضی، ثیطت ضبڵ ٌەٚە پێع ٌەگەڵ ثبثی ضەرصأێکی ثبغی 
ەرصێکااااای صۆزیجاااااۆٚە ثۀەساااااع ٚ ئەَ غاااااٛێٕەی کرصثاااااٛٚ، ٌەٚ غاااااٛێٕە ث

ثەاڵَ  ،ثاااضات زۆری ٘ەٚڵاااضا ئەٚ ثەرصە ٔیػاابْ ئاااێّە ٔٛٚضااراٚەی تااابیجەتەٚە،
. ثابٚەڕی ٚاثاٛٚ کٛرصەکابْ غاکبٔض ثێتیابْ، غابٔێکی  ٖٚ ضۆزییٗی٘ەرچی کرص ٔە

التاری ٌەگەڵ صەغاتەکە تەساتە. ٌە ئەڵٛۀض کۀاضەاڵٔێکی ثەرزە ٚ ئەٚرٚٚثبری 
جْٛٚ ٚ ی جٛأّاابْ ثیٕاای، ئەٚأە ٌە ثەغااضاٚە ٘اابترۆساای ئاابٚەکە پۆٌێااک ِااراٚ

ثەضاااەر کۀضەاڵٔەکاااضا ٘ەڵاااضەفڕیٓ. ثەِەٚصای ضااای ساااٌٛەک ڕێگاااب گەیػاااتیٕە 
ێاک ثەصەضاتە أطەرایەک، یەکیابْ تۀیاب صیٛارەکابٔی ثە پێاٛە ِابثْٛٚ. کبتکبرٚ

تاااٛٚرەکە ڕێاااژ، کەٚتیٓ، گەیػاااتیٕە تەپاااۆڵکەیەکی چەپااای رٚٚثااابرەکەصا ضاااەر
ت کارصثێتەٚە، ٚرجی چابٚەصێری لاٛٛصەثێ کبتی سۆی ئەٚەیبْ ثاۆ ثا ثێگِٛبْ

ٔاااسیکەی پااابزصە ضااابجٓ ثەرز ثاااٛٚ. ٚەستاااێ ئاااێّە ضاااەرصأّبْ کااارص، ضاااەری 
ثەر، رصە ثەرص، گٛتیابْ ثیطات رۆژ ٌەِەٚەکەیبْ کۆڵی ثٛٚ، پڕثاٛٚ ٌە ٚتەپۆڵک

ۆری ثەضااااەر تەٚە ِاااا زیااااٖٛۆرەصا ئۀگٛضااااتیٍەیەکی ئاااابڵتٛٚٔی صکەضااااێک ٌێاااا
لبِکی ِرۆڤ ٌە ئابڵمەی کٍاکەٚأەکەصا جێای صەثاۆٚە،  ۀضراٚە. ٚتیبْ صٚٚ٘ەڵى

ەیبْ ٘ەرئەٚ ئۀگٛضاتیٍ ٚٚ ٘ەزار صیٕبر ٌەصەضتی صەرێٕبٚە،جٌٛٚەکەیەک ثە ص
رجەکەٚە صەضاااتی ٌٛە صاٚێٕااای ثااا ە سااابٔەلیٓ ثە ٘ەغااات تاااّەْ فرۆغاااتٛٚە،ٌ

راضت، گەیػتیٕە پرصێک، ٘ەرچۀضە ثەغێکی زۆری پارصەکە تێاک ڕٚٚسابثٛٚ، 
 ثەر.ٛٚ ثە ٘بضبٔی ثە ضەریضا ثچیە ئەٚثەاڵَ ٘ێػتب ثۆ ئەٚە صەث

صٚای ئەٚیاع  تبیی ٘ەیە،ضەر پۆٌەٚە تب کرێٕض ڕێگەی صٚٚ کبتژِێر صەغٌە
ٓ ٚ بتە کێٛەکبْ، ئێّە ٌە ضەرپۆٌەٚە ثە صٚٚ کبتژِێر ٚ ضی سٌٛەک ٘ابتیصەگ

 ٚتێه غاىٗ غاێٛەی ئٗ صرِابْ ٘ەڵاضا. پبتابق ٌەٌە ٔسیک کبرٚأطاەرای پبتابق چب
بْ ثۆ کرصٚٚە ٚ ٚرصە ثەرصێکی زۆریع ٌە صەَ یٌە صەرەٚە جٛأکبری ،صاثڕاٚە

ٕە ٚ ٌەٚە صەچاێ ٔسیکی ئەٚیع ٚێرأەیەکی زۆری ٌە صاٚێ کەی ٘ەیە. ٌەرگب صٖ
ئەٚە صەثااێ  کاابتی سااۆی غااٛێٕی ئێػااک گااراْ ثٛٚثێاات. ئەَ ڕێگاابیە تۀیااب ثااۆ

کرصْ پبرێسگبری ِرۆڤ ثە پێیبْ پێیضا ثڕٚات. زۆر ٌەٚەصەچێ ٚەستی سۆی ثۆ
ٌە کاابرٚأچی ئێرەیاابْ ئاابٚەصاْ کاارصثێتەٚە. ٘ەرٚەک کٛرصەکاابْ ٚتیاابْ ئەٚە 

ئەٚە ٔابثێ کابرٚاْ  ثاۆ ڕێگبی لەضری غیریٓ ٚ سابٔەلیٕە ٚ ِابثەلی ڕێگبکابْ
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بغبی کرێٕاض ِەرزەٚأای ٔسیک کبرٚأطەراکە گٛٔضێکی ٌێیە ٚ ئ پێیضا ثڕٚات. ٌە
کەضێک ثەَ ڕێیەصا ثچێاتە ٚاڵتای عٛضاّبٔی ئەغاێ پێٕبضاەی  ٘ەر ٌێ صأبٚە ،

ثەرێکضا صەچێاتە ثیجیٕێ، صٚای کبتژِێرێک ثە تۀگەپێجێ ٚ ضەرۆکی ِەرزەٚاْ 
ر کبتژِێرە ٚ غتی زە٘بٚڕا صێٓ ِەٚصایبْ چٛاصەصۆڵی کرێٕض. ئەٚ ڕێیبٔەی ٌە 

 ٌەغکر ثە ئبضبٔی ٌێی صەرٔبچێت. 
 

 کرێٌدەوە بۆ کرهاشاى، بە ُاڕووى ئاوا و هاُی دەشت دا لە
ثیطاات ٚ ضااێی ِاابٔگی ضااپتەِجەر ٌە کرێٕااض ٘اابتیٕە صەرێ. ٌێاارەٚە ٘ەتااب  

کۆتااابیی ص٘ڵااای کرێٕاااض، ضاااێ کااابتژِێر. ڕێگااابکە ٘ەٚراز ٚ ٔػاااێٛی زۆرە. ٌە 
ثە غابٔی چەپاضا  ٚتیٓ ٚ صۆڵی ٘بڕْٚٚ ئابٚا صەرکەٚت،ەکبٔەٚە ضەرکەیایثەرز

پێٕج کابتژِێر ٚ چاً ٚ  گەیػتیٕە گۆڵی ضەراٚ. ِەٚصای کرێٕض ٚ ٘بڕْٚٚ ئبٚا
پێاإج سااٌٛەک ثااٛٚ. تەپااۆڵکەی صەضااتکرصی ئەَ ٔاابٚچەیە زۆر ٌە گرصۆڵەکاابٔی 

 ثەغضا صەچێ. 
ٚ ِااب٘ی صەغاات ثیطاات ٚ چااٛاری ِاابٔگی ضااپتەِجر، ٌە ٘اابڕْٚٚ ئاابٚا، ثەرە

ٚەڕێ کەٚتااایٓ. ئەٚ ِەٚصایەظ غاااەظ کااابتژِێر ٚ ٔیاااٛ ڕێگااابیە. ٌە ٘ااابڕْٚٚ 
ئبٚاثۀاااضاٚێکی گەٚرە ئااابٚ ٌە گاااۆٌی ضاااەراٚ ٚ کااابٔی ٔیٍاااٛفەڕ ٚەرصەگرێااات. 
ئاااێّەظ ثەضاااەر پااارصی ثۀاااضاٚەکەصا پەڕیااإەٚە. ثە ٔێاااٛصێی ٘ااابڕْٚٚ ئااابٚاصا 

ری چاااٛٚیٕەصەرێ، گٛٔاااضەکەظ زۆر پەڕپاااٛٚتە ٚ ٘ااایچ ثبسااابت ٚ غااایٕبٚەص
ە یثەصەٚرەٚە ٔییە. زۆرتر سەڵکی گٛٔضەکە تەٚٔگەرْ، ٘یچ صا٘بتی صیکەیابْ ٔیا

ئەٚیااع ٚەک کبرٚأطااەرای کرێٕااض صەچێاات. گٛتیاابْ  ،ٚ کبرٚأطااەرایەک ٘ەیە
ثەرصێاااک ٌەٚ ٔسیکااابٔە ٘ەثاااٛٚ، سەتااای یۆٔااابٔی ٌەضاااەر ٘ەڵکۀاااضراثٛٚ، ثەاڵَ 
 کٛرصەکاااااابْ غاااااابرصٚٚیبٔەتەٚە. ڕێگاااااابی صەضااااااتە چەپ ثۀێااااااٛ چیبکبٔااااااضا
ضەرصەکەٚێت. ٌەٚ ٔێٛەصا گەیػتیٕە ریسە ضاۀگەرێکی صەٚرەی غاەڕی ئێاراْ 
ٚ عٛضاااّبٔی. ٌە ضاااەرەٚ ساااٛارییەکە ٘ااابتیٕەسٛارێ ٚ تٛٚغااای ئەٚ ٌۆتیااابٔە 

غاااێرە ثریٕاااضارەکەیبْ پاااێ ثاااٛٚ. ئەٚ ٘ۀبضاااە ضااابرصأەیبْ رٚٚت  ،٘ااابتیٕەٚە
 کرصثااٛٚ. ٌە ِەٚصای ڕێگاابکەصا چۀااض کااۆٔە ٘ەٚارێکّاابْ ثەضااەر کاارصەٚە، ٌە

کە تەٚاٚ کابتژِێرێکە ٗ صٚٚرەٚە لەاڵی لبزی ضەرٔجی راکێػبیٓ. ِەٚصای صۆڵ
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ٚ ٌە ثٕبری تەپۆڵکەکبٔیع چۀض کبٔی ٚ ئبٚێک صەغتەکە پبراٚ صەکبت. ٌەضەر 
صٚاتار ، ڕێگبکە گەیػاتیٕە غاٛێٕی ئێػاک گاراْ ٚ ٌەٚالتارەٚە کبٔیابٚێکی صیاکە

غتێکی جاٛأەٚە صەغتی ِب٘ی صەغت ٚ ٌێرەٚە ڕێگبیەک صەچێتە کٛارک، ٌەصە
 لەاڵی لبزی ضەرٔجت راصەکێػێت.

جاااٛأڕۆ، صەضاااتە راضااات صۆڵااای ِاااب٘ی صەغااات ثەغااابٔی چەپاااضا صەچێاااتە 
ەصات. ٌەثیطت ٚ پێٕجی ئۆکتۆثەر ِبضی صەغتّبْ ثەجێ ٘ێػت ثۆ٘ەٌیالْ الص

لٛڵکە یاااإە ڕێ. ثە٘ااااۆی ئەٚەی ٔەسۆغاااای چاااابٚٚ رٚٚە ٚ تبلەٚضاااابْ کەٚت
ٚ سۆِاابْ گەیبٔااضە تبلەٚضاابْ.  ٌەکرِبغاابْ ثااٛٚ، ٌەپػاات غاابرەٚە ڕۆیػااتیٓ

ثاٛٚ،  ثاۆٔەی ئەٚ پاالٔەی ٌەثەر صەضاتیضا ئۆکرأٛیچ یەکاێ ٌە ٘بٚڕێکبّٔابْ، ثە
ثەڕێگبی ضەرەکیضا ٘بت. ئاێّەظ ثە صۆڵەکەصا کابتژِێر ٚ ٔیٛێکّابْ پاێ چاٛٚ. 
یەکااێ ٌەٚ ڕێگبیاابٔە رٚٚ صەکاابتە کااٛارک ٚ ٌە کۆتاابیی صۆڵەکەغااەٚە صەچێااتە 

ز ٚ ٔػاااێٛی سۆغااای ٘ەیە ٚ ئااابٚ ٚ ئااابٚەصأی ە. ئەَ صەڤەرە ٘ەٚرایضاااٍێّبٔی
زۆرە. ِەٚصای ڕێگااابکەظ ضاااێ کااابتژِێرە ٌە ِاااب٘ی صەغاااتەٚە. صٚای ئەٚەی 
چااٛٚیٕە صۆڵاای کرِبغاابٔەٚە صٚٚ گٛٔااض ٘اابتٕە ضااەر ڕێگبِاابْ. ٌە ِەزٔەِیرأاای 
ئەٚ گٛٔااضأە چۀااض کەضااێک ثەرەٚ پیرِاابْ ٘اابتٓ. ٌە ثااٛاری چااۆِی لەرەضااٛٚ 

 لەاڵیەک ٌە تۀیػات ئابٚەکەیە ٚ ئەٚ صەگرت، یٕەٚە، ئبٚەکە ضەر ئەژٔۆییپەڕ
 کرصٚٚە. یی ثۆ ِذەِەص عەٌی ِیرزایبْ چێلەاڵیە پبیەثەرزأی ئەٚرٚپب

 
 تاقەوساى 

 ێر ڕێگب، ٌەتبلەٚضبْ چبصرِبْ ٘ەڵضا.ِصٚای ٔیٛ کبتژ
ٛارص،ثیطاات ٚ دە ِاابٚەیەک  ٚتاای ِاابٔگی ضااپتەِجەر ٌەٚێ ٔاابٔی ٔیٛەڕۆِاابْ ساا

ٚیٓ. ٌە تۀیػات سەضارەٚ پەرٚیاس ٚ فەر٘ابص ٚ غایریٓ  ضەر لبڵی یبری ٚەرەق ثٛا
ٚیبْ ثۆ٘ێٕااابی ٛارصٔی ٔیٛەڕۆِااابْ ِبضااای لەرەضااٛا ەی ضاااەر صأیػاااتیٓ. سااا ٓ. ٚێاإا

ٚ،ثثەرصەکاابْ زۆر ٌە جاًا ٚ کبتێااک ٌەضااەر  ەرگاای ِااذەِەص عەٌاای ِیاارزا ٔسیااک ثاٛا
ەضااتبٚە ڕەکەی رٚا غاابٔی راضااتی ٌە ،کٛرضاای صاصۀیػااێت. ٌەپػاات ضااەری ئەٚ کاٛا

ٛاجە ٚێطااتبْٚ، ەکە ٘ەرەضاای ٘ێٕاابٚە ٚ صرزی ٌە چۀااض الیەکەٚە ِاایچ ٚەزیاار ساا
ساااع ٚ ٔیگااابری تبیجەتیااابْ ٌەپێػاااەٚە غااابٔێکی کێٛەکەیااابْ تبغااایٛە ٚ ٔە ثااارصٚٚە،
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ۀاااااضٚٚە. ٌە الغااااابٔی تبلەکااااابْ ٔەٚەص ٚ دەٚت پێپٍیکااااابْ ٌەثەرصەکە ٌەضاااااەر ٘ەڵت
ە، ثەاڵَ چٛٚٔەضاەرێ ثەَ ثەرصەصا کابرێکی پاڕ ِەترضایە. ثەاڵَ ثەثەر چابٚی  صاثڕٚا

ْٚ ضااەرصەکّەٚە صٚٚ ِێرئااێ ی تبلەٚضاابْ ِٕااضاڵێک سەریااک ثاٛا ەٚتٓ. ثەرزی کێاٛا
ەکە ثبسێاک ٔییەکی ثبظ صەڕژێتە ثەر پێی تبلەٚفٛتە ٚ کب پێٕطەص ضبْ. ٌەثٕابری کێٛا

پااابرٚا صەکااابت. ئەٚ ثااابسە پاااڕە ٌە صاری ٘ەرِاااێ ٚ زۆریػااای ڕەز ٌێااایە. ٌە پػااات 
ۀاض ضابجٓ ِەٚصایابْ کبٔیبٚەکەٚە صٚٚ ٘ۆصەیبْ ٌەثەرصەکە تبغیٛە ٚ ٘ەریەکەی چ

ٚأەی  ە، ثەٚەتەی ئە ٘ەیە. ٌە یەکاااااێ ٌەٚ ٘اااااۆصأەصا، ٔەسػااااای ِااااارۆڤ صاتبغااااارٚا
ەی سەضااارەٚ پەرٚێاااغااابرەز سە. ٌە ٘ەرصٚٚ غااابٔی غااایرْ ٚ اثْٛٚ، یەکیااابْ ٚێاإا

ەضااتبْٚ. ٌە ٘ااۆصەی صەضااتە چەپااضا ٚ ٛاری ئەضااپ فەر٘اابص رٚا ەی پبغاابیەک ثەضاا ێإا
ەٚە. یک صەچااێ ثەضااەر غاابٔیکەی ثەصەضااتەٚەیە. ٔێااسەکەظ ٘ەر ٌە صەضااتەکێٔێااسە

ەکەٌٚە٘ەِٛ ٛارە ثەرصیٕا ە، الیەکی صیا ەی ئابژەڵ ٚ ِارۆڤ ٘ەڵکۀاضرٚا ئەِابٔەظ  ٚێٕا
گەی سەضاارەٚ پەرٚێااسْ. ٚێٕەکاابْ زۆرتاار ٌە غااێر ٚ ٚغااتر ٚ فیاًا ٚ  ێٕی ڕٚا غاٛا

ٛأیضا صاتبغراْٚ.  ڕێٛی ٚ زۆر غتی صیکە ٌەٚپەڕی ج
 

ی  لە کرهاشاًەوە بۆ سٌە، لە ڕێگَ  ە و دووشاى و ئاسوال و کڕی رازاوە و شاخوًا
ە ٚەڕێ ٔاااۆی ِااابٔگی ضاااپتەِجر، ٌە کرِبغااابٔەٚە ثەرەٚ غااا ثیطااات ٚ بری ضاإا

ٚ. ئەٚ ٔەسۆغاااییلٛڵکە ٌە کرِبغااابْ ٌە تکەٚتااایٓ. ٔەسۆغااای چااابٚ ثٛٚٔاااضا ثااٛا ٚٚا ە ە
ەی ِەرگ ٔاابثٛٚ. ٌە تۀیػاات ثاابسێکەٚە ٘اابتیٕە  ٔااسیکەی ثیطاات کەضااێکی صە کەژٚا

ٛار پێگٛٔااضی سٛضاارەٚ، ثە ِەٚصای ِەیااضأە ئەضاا ک صٚٚر ٌەغاابر، ئبٚثۀااضێکی چاا
ٚٔی گٗغە ٌە ئگۆ ێٕە   ڕیاضٖ بِێسی چیابکەصەیە. ثەثۆچٛا صیتێار ٚەستای ساۆی ئەٚ غٛا

ەکە ِەزارگەیەک ٘ەیە ٚ ٌە ٔسیاااک  ٚە. ٌەضاااەر صٚٔاااضی کێااٛا ثااابسچەی ئااابژەاڵْ ثااٛا
ْٚ، یەکیاابْ ضااپییە ٚ  ئەٚیااع گۆڕضااتبٔێک. صٚٚ تاابتە ثەرص ِەڕِەڕیآا ٌەٚێ کەٚتاٛا

ە.  ەئەٚیااضیکە ڕۀگیإا ْ ٚ ٔٛٚضاارٚا ْٛا تبغاارٚا یبْ ئەٚ صٚٚثەرصە ثە غااێٛەیەکی جاا
ە. ٌۀێٛ تٗا ە، الرٖ ٌەضەر ٘ەڵکۀضرٚا صەٚری گڵکۆکەیابْ ثە کەصا گۆڕێاک ٌەثەرص گیارٚا

ٛأکابری کاارصٚٚە. تاابتەثەرصێکی تەساات ثەثااێ ئەٚەی ٘یچاای ٌەضااەر ٔٛٚضاارا  گەچ ج
ەثاابری یەک گاارێیە ٚ ٌ ثااێ ثاابْ گۆڕەکەیاابْ پااێ صاپۆغاایٛە. ئەضااتٛٚری ثەرصەکە

بضاابٔیبْ صا کەڵکیاابْ ٌااێ پبغاابیی ض الری . صیاابرە ئەٚثەرصە ٌە تاٗا زٖ الکێػاای ٔیاٛا گاٗا
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ٚ کۆغاک ٚ   ٖٚئەٚ کێٛە تەستابیی زۆری ثە صەِەٚەیە ٚەرگرتٛٚە، ٚ ثاۆ ئەٚە صەثٛا
ٛاری ثاابسەکە ٌە غاابٔێکەٚە چااۆتەٚە  الری تٗا ٚرە ٚ صیا صیااکەی ٌااێ ضابز ثکاارێ. غاٛا

ێٕای ئەٚیػاضا گٛٔاضێ ک ساۆی ٘ەڵشطاتٛٚە. ٚەستێاک ئاێّە ٌە ضەر گارصەکە ٚ ٌە صٚا
ٚ،رٚٚثبرەکە چٛٚیٕە ئەٚثەر ئبٚثەضتجٛٚیی. ٔ  ێٛ چبصرەکبّٔبْ غەظ پٍە ضابرص ثٛا

چۀض تەپۆڵکەیەک ٌە ٔسیک غبری ضٕە صەثیٕاضرێت، ٌەضاەر ٘ەر یەک ٌەٚ تەپۆڵکابٔە 
ەٚە ٚ ٌە چەِەکە  ە. ٌە لەاڵی سەضااااااارەٚ صٚٚر کەٚتیاااااإا گٛٔاااااااضۆکەیەک صاِەزرٚا

ٚیٕە ئەٚثەر.  ٚای یەک کاااچااٛا ٌەک گەیػاااتیٕە لەاڵی  تژِێر ٚ پااابزصەبص ِاااذەِەص سااٛا
ٚایی لەرەضٛٚ. عەٌی ِیرزا، ٌە غبٔی راضتیع  ئب

ٚ، ئەٚ غبرە ٘ەتب  ِب ٛث ِبغْب گٛتیْب ِذەِەص عەٌی ِیرزا ثەتە ٔسیاک لەاڵکەی ٌە کر
ٚ  ساااۆی ڕاکێػاااێت. ٌەثەر ِبغاااْب ی کر ٚ ضااابزگبرترە ٌە ئاااٚب ی لەرەضااٛا ئەٚەی ئاااٚب
ْ. چۀض کەضێک ْ،ٔسیک لەاڵکە س ٌە تبلەٚضب ٕبضبزیٚ  ٔۆژەْ کرصٔەٚە صٚٚر  ەریکی ثی

ٚای چۀااض ضاابڵێکیٔیاا ێسی غاابرەکەٚە، ە ص ی ئەَ  لەاڵکە ثکەٚێااتە ئااِب ثەاڵَ ٘ێااسی غاا٘ب
ٚەٚ  لە ە، ٌەالیەکاای صیکەغااەٚە ٌە ڕەٚتەی ڕاگرتاٛا ااٚب اڵکەظ ٌەچۀااض الٚە ٘ەرەضاای ٕ٘ێ

ٚڵای ئەٚەصْا لەاڵ ێکاای تێاض٘ە ۀااضی کە ٔااۆژەْ ثاکۀەٚەٚ  چۀااض سێسٔا ٔٚب ٓ. ٌە  ەزرێإا ا صِا
ٚ ثە صەضاتە چەپاضا  ٛٔضێکی ثچٛٚک ٘ەیە. ٌە ٔسیاک لەاڵکە رٚٚثابری لەرەضٛا لەاڵکەصا گ
ی چۆِەکەظ سیاس  ضٕی ی چەِەکە ضەر ئەژٔۆ صەگرێ. ٕث ٛارگەصا ئٚب ٛارێ. ٌە ث ٚاتە س صەڕ

ەٚ  لٛا ەٚ  ٌەزۆر جاێ گۆِاٚب ٓ. ٌە یڵیٚٚ ٌّ ەکەی صەگابتە پابزصە ضابج ەکەی زۆرەٚ  ئاٚب
٘برصا سۆ ٌە ضی ضابجٓ صەصات.ٚ  ەکبتی ضەر ە صەرێٚ  ثە رصە ٌەٚ ِەٚصایە ٘ابتٕی رصەٚ 

ٚ  ٌە ٔسیاک  ٛار کابتژِێر ثە ڕێگابی ئەٚ صەغاتەصا ٘ابتٓی ە. چا ٔبیە ضەر ڕێگابی ضٕا ّْب  پێ
چاْب گارٓت چبصرِاْب  ٚ، ثاۆٚ  ەکەی صەڕژێتە چەِی لەرەضٛا ٚا، ئٚب ی رٚٚثبری رازئب ئٚب

ٛ، ی٘ەڵضا. ثەگػات ج کابتژِێرٚ  ٔیا ٚای پێٕا ە جەعافی ص ٚا. ِەٚصای ڕێگابکە زۆر گەیػاتٕی ەرا
،ٚ ٚا، ڕێگابکە تۀاگ تثەاڵَ کبتێک ٌە صۆڵی لەرەضٛٚ صەگەی سۆظ ٛث ە صۆڵی چۆِی رازئب

ە ثەثێ عەڕاثە ٌێی صەرصەچێت.  صەثێتەٚە، تۆپشٔب
رصا، ثە چاااٛار کااابتژِێر ٚ ٔیاااٛ گەیػااایٕە لەاڵی ٗ ٌە ضااای ِااابٔگی ضاااپتەِج

گەٚرەیە ٚ ئەٚ ٔااااابٚچەیە  ٚا. صۆڵێکااااایاغااااابسٛأی ٌۀسیاااااک رٚٚثااااابری راز
ەثەْ. ٌە ، ثەاڵَ ئێرأااای ثە صیااإەٚەر ٔااابٚی صکٛرصەکااابْ پێااای صەڵاااێٓ ثۀااابصەر

ڕێژ ٘ەیە، ٌە ثٕبری ئەٚیػضا سۀاضەکێکی ٚۀضی صۆڵەکەصا لەاڵیەکی تٛٚرەکۀب
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تی صەگابتە غەضات ٘ۀگابٚ، صرێاژی ثەریٓ. ثەرزی کێٛەکە پبزصە ضبجٕە. تەس
ەر پێای لەاڵکەصایە ٚ چۀاض گٛٔاضێک صٚٚر ٚ پۀجب غەلبٚە. گٛٔضێک ٌە ث ضەص

کە، ڕێگاابیەک جااٛێ صەثێااتەٚە ٚ ٗ ٚ ٔسیااک ئاابٚەصأٓ. ٌە صەضااتە راضااتی صۆڵاا
صەچێااتە   ێطااتْٛٚ، ڕێیەکاای صیىااٗصەچێااتە ضاإە. ڕێیەکاای صیااکەظ رٚٚ صەکاابتە ث

کااای ئەَ ٔاااابٚچەیە ٌە تااابیەفەی کٌٛیاااابیٓ. ثەصز ٚ جەرصە ڵگٛٔاااضی کەتااااً، سە
ْ صەضااەاڵتی ئەٚێ ثەرەٚ پیرِاابْ ٘اابت ٚ ثۀبٚثاابٔگٓ، کااٛڕی ساابْ ٚ ساابٚە

 غەٚ ِیٛأی ثٛٚیٓ ٚ ضەرِب ٌە ٔیٛ پٍەصاثٛٚ.
ٚایی ئبضاابٚال، ٌە  ە یەکەِاای ِاابٔگی ئۆکتااۆثەرصا، ٌە لاٗاٌ ٚیٕە ئااب ٛأی چاٛا اڵی غاابس

ەٚەرەٚە ثە زەڕیآا جااۆصا گەیػااتیٕە  ڵ ضااەدرا. ٌە صۆڵاای صیإا ٔسیااک رٚٚثاابری گاٛا
. ٚەک ثبضیبْ کرص، ٌەٚ ثە ٔەسۆغای چابٚلٛڵکە ضای کەش  گٛٔاضە گٛٔضی غەِیبرْا

ێٕبٔیە. صەٚرِٚاااارصْٚٚ. ڕێگاااابیە ٚ  ثەری گٛٔااااضەکە چااااۆڵەک ٌێاااارەٚە صەچێااااتە ضاااٍا
ە ٚ چۀاض گٛٔاضێک ٌە ٔسیکای زەڕیٓا جاۆ ئابٚەصأە. ئێارە کەٚغاۀی يثبسبتێکی ٌێ ٔی

ە. ئەٚ  ٚاری صیااابری کااارٚا کرِبغااابْ ٚ کٛرصضاااتبٔە، ئەٚ ِەٚصایە ثە رٚٚثااابری ِااار
ٚأەی سەزأەی ی گۀُا لەثاڵٔاضٚٚە ٚ ٌە کابتی سۆیاضگٛٔضە ٌەضبڵضا ِبڵیبتی سۆ ا رە

ٚ ِاباڵت ڕاصەضاتی  ثەاڵَ ثەدکِٛەتی کرِبغبْ ٌەثبتی ِبڵیبت ِەڕ صەٚڵەتی صەکبت،
ٚات، ئەٚ صۆڵە زۆر  ەٚەرصا صەڕ صەضااەاڵت صەکااابت. رٚٚثااابری رازٚەر ثە صۆڵااای صیاإا

ص ثبضایبْ کار ٚەک غیٛ ٚ صۆڵی ضٕە ٚ ثێطتْٛٚ صەچێات ٚ زۆریاع صڵگیارە. ٚەک
جێیە. ٌە گٛٔاضی غەِیابرأەٚە ڕێگابکە ثەرەٚ ژٚٚر ضەرۆکی ئەٚ ِذبڵە ٌەٚێ ٔیػتە

ْٚ. گاڵ  ٛار ثەثباڵی ئبضّبٔضا ٘ەڵچٛا ٘ەڵضەکػێت. کێٛەکبٔی ئەَ صەڤەرە ٘ەرٚەک صی
ئێاارە رٚٚت ٚ  ٚ ثەرصی زۆرثەی کێٛەکاابْ ئااب٘ەک ٚ گەچە. ٌە ِبضاای صەغااتەٚە تااب

ڕیٕی عەڕاثەی تۆپذاااابٔ ەی ثبغاااای ٘ەیە. ٌە ٔسیااااک ثااااێ صرەسااااتە ٚ ڕێگاااابی ٌێشاااٛا
ٛاری زۆرە ٚ ئەَ ثٗ رٚٚثااابرەکە ڕێگااابی ٖ ضاااەر ثەرەٚ سااا ڕێگااارە ٌەثەر صەَ   ٔاااضٚا

ەی گەرِااب ٌە غااەٚصا گەیػااتە ٔااۆ. ٚتیاابْ ٌە  ٚ چااۆِی صیاابٌەصا. پاٍا رٚٚثاابری لەرەضاٛا
ەٚەر ثە صەضااااتی سێڵەکیاااابْ تااااباڵٔکرا.  کاااابتی ِرصٔاااای ِذەِەصغاااابصا، گٛٔااااضی صیااإا

ٛأێ گٛٔضەکبٔی ضەر ڕێگبکبْ ثە گػتی  ٛار صەتا ْٚ. گٛتیابْ، پێٕطاەت ضا ثەرکەٚتٛا
 ٌەڕێگبکەٚە صەرچێ ٚ ئێٛەظ ٌەثەستی سۆتبْ تٛٚغی رٚٚت کرصْ ٔە٘بتْٛٚ.



 169 

ٌەک ٗ ٌە صٚٚی ِاابٔگی ئۆکتۆثاا ج ساٛا ر، گٛٔااضی ئبضاابٚال ثە ضااێ کاابتژِێر ٚ پێإا
. ٌێارە گٛٔاضەکە ٔابی پیارأە. ٌە صۆڵای  گەیػتیٕە لەرە کۆ ٚ ٌەصٔسیک رٚٚثبری پیارْا

ٚ، ٔەِاابِێکی زۆریاابْ چەلبٔااضثرٚٚثاابری گاٛا ٛٚ. ثە ڵ ضااەدرا لەڵەِەی زۆر ٔێژراثاٛا
ٛار٘ەٚراز ٚ ٔسِییەکاای زۆرصا ت یە ثااۆ ٖ ێااپەڕیٓ ٚ کەٌاای صٚٚثرایاابْ، ئەٚ ضااەرەٚ ساا

ە گەیػااتیٕە چەِاای کاابٚە ٚ. ٌەٚێاٛا ٚٔی تۆپشاابٔە زۆر الپێاای ثاٛا ، ئێطااتب ثە صەرچاٛا
ْٚا ثۀبٚ صەثەْ. ٌێارە ثەریٕای ثبٔگە ٚ ثەٚصیٛصا ثە چۆِی صیبٌە ٔبٚی رٚٚثبری ضیر

ْٚا ضاااێ ضااابجٓ ٚ ئبٚیػااای کەِە. ٌەضاااەر ڕێگااابکە صار ٚ پەرصٚٚیااای پااارصە  ضااایر
ە ٚر سااۆر  ڕٚٚسبٚێااک صەثیٕاای ٚ ٘ێػااتب ضااێ کااۆڵەکەی ثەپێاٛا ِاابٚە. ئەگەر ِػاٛا

ٛاری ثەضااەرصا ٚەپەڕێاات. ثەصەَ ڕێگاابٚە  ٛأٓ ٔااۆژۀی ثااکۀەٚە ٚ ڕێجاا ٘ەثێاات صەتاا
ٚت ٘اابتیٓ، ٚەرزێاڕْا س ئەٚٔاضەی ئااێّە ْٚ،ەریکاای جاٛا ٚای  کرصٔای پاابیسە کێااڵ ثاٛا ص

ٛارێ، ثە ِابٚەی ضاێ کابتژِێر گەیػاتیٕە رٚٚثابری کاڕە  ئەٚەی ٌە چیبکە ٘بتیٕە سا
ْٚا صەثێتەٚە.  گب، ئەَ رٚٚثبرەظ تێکەڵ چەِی ضیر

ڕێاضا الِبٔاضا ٚ ٚچبّٔابْ گارت.  ٔێٛٚ ٘ەٚرە ثریطکەٚە، ٌە ثە ثۆٔەی ثبراْ
ٌٛەک ثاٛٚ، ثەِابٚەی ً ٚ پێإج ساەٚە تب صەرٚێػبْ چاٛار کابتژِێر ٚ چاٌە کڕ

ٚاْ. ٌە کۆتبیضا  ٘بتیٓ ٚ گەیػتیٕە صەغتێکی ثەر فرٖضێ کبتژِێر ٌە صۆڵەکبٔضا 
تێکەڵ ثە غبری ضٕە صەثێتەٚە. ئەَ صەغاتە جێای ضابٔی ثیطات ٘ەزار ضاٛارە 

ە گەیػاااتیٕە ئااابٚایی کااابتژِێر ٌێااارەٚ ٔیاااساَ ٚ ضاااەرثبز صەثێاااتەٚە. صٚای صٚٚ
 ِبْ چبٚ پێکەٚت.صەرٚێػبْ ٚ ٌۀێٛڕێضا پبیسەکێڵێکی زۆر

 
  شاری سٌە

ٌە پێٕجااای ِااابٔگی ئۆکتاااۆثەرصا، صٚای صٚٚ کااابتژِێر ڕێگاااب ٚ پەڕیااإەٚە ٌە 
رٚٚثبر، گەیػتیٕە غبری ضٕە. سبٚەْ پٍە ٚ غۆڕە ضٛارأی ثرای ٚاٌی ٘بتٕە 

بْ ٔضا، ئیٕگٍیسەکابْ ٌە ثابسی سەضارەٚساڵسبْ الِبِبڵی ئەِبٔٛ ّبْ. ٌەیپێػٛاز
 ٓ.یای ضٕە ثٛٚ. ِیٛاْ ثٛٚکبتی سۆی فەرِبْ ڕەٚ

دەٚتی ِبٔگی ئۆکتۆثر، ٌە لەاڵی ٚاٌیضا صیضۀیُ ٌێکرص. صیٛاری ِبڵەکەی ٌە 
 سػااتی کاابڵ ضاابز کراثااٛٚ، ثە کبگااڵ ِبڵەضااٛاسیبْ کرصثااٛٚ، دەضاابرەکە پااڕە

ەٚای ٔبٚچەکە، ضێ عەڕاثە تۆپی صار ٚ صرەستی جٛاْ. ئبِبٔٛاڵسبْ فەرِبٔڕٌە



 171 

کبٔەٚە ضااەرچبٚە صەگرێاات. ٘ەغااتەِی ِاابٔگی صأاابٚە. ئاابٚی لەاڵکە ٌە ثۀااضاٚە
ثەرگی ٔیساِی ٌەثەر صاثاٛٚ، ڕۀگای ر، ٚاٌی چبٚی پێّبْ کەٚت، جً ٚ ۆثٗئۆکت
صاثاٛٚ. ٚاٌای زۆر ثەتەِەْ  ی ثەغبٔضابٔی صارچیٕی ثٛٚ، ثباڵپۆغێکی کەٚجٍەک

   ٔەثٛٚ، پیبٚێکی ٚێچٛٚ جٛأچبکە ٚ ٌە تبیەفەی ئەرصەاڵٔە.
ی کٛڕەرصٗ تۆثوٌە پبزصەی ِبٔگی ئۆ  کبٔی فەتبٌی غبَ کرص.ا ٌە غبریطٕە ضەرصٔا

 ر ثبرأێکی سۆظ صایکرص.ٗ ٌە صٚازصەی ِبٔگی ئۆکتۆث
 

 بوردەی رووداوی سٌە و کوردستاى سەر
ٚأی غبرەکە ثەَ غبرە ص ٕضج( ٔابٚی یئێرأی اڵَ ەڵێٓ ضٕە، ثٗصأیػتٛ ەکبْ ثە )ضٕا

ٚایە ئەٚ بْ. سۆیبْ ثبٚەڕیتەڵێٓ کٛرضکەضیع ثەَ غبرە ص صەثەْ. زۆر  ْ غبرە ٌە ب
ٚاتثەاڵَ ئەٚۀضەی پرضیبرِبْ کرص کەش ٔەثٛٚ ضٕگ ٚ ِەِکی ئبفرەت صەچێ، بی ، 

ەِبْ ثااۆ ٘ەڵجااضات. صەضااتەیەک صەڵااێٓ ٌە ی ضإا ٚٚا ٚە  تە ێٕێک ثاٛا ە ٌە غاٛا کۆٔااضا ضإا
ێٕە ثەجااێ ٚا. ئێطااتب ئەٚەی ٌەٚ غاٛا ِاابٚە لەاڵکااۆْ ٚ ٚێرأەیەکاای  ثۀاابٚی دەضااۀب

ٚأەی ثۆیب ثە ٚتەی زۆرە، ٚأْ ثبش کرصیٓ، ئە ٘ەزار کەضاە،  غبرەکە صە یصأیػتٛ
ْٚا ثەصیابری ٌٓەٚ غبرەصا صەژی ڵگرْا ٚەن صەڵێٓ غەظ ضەص کٍضأی ٚ سبچ ٘ٗ . ئە

 جێٓ. کٍاضأیػتەغبرەکەصا ٔی ِبڵی ِٛٚضبیی ٌە ٘ێٕبیٓ. ضەص تریٓ غەرایجبْ ثۆغثب
کەش کەش  ٚ ٌەٚ غابرەصاکٛرصەکبْ ثەیەکەٚە تەثب ٚ ٌەٚپەڕی ثرایەتیاضا صەژیٓا  ٚ

ە کڵێطااەی ەکبْ ٌە غاابریثەاڵَ جٛٚەکبٔیاابْ سااۆظ ٔاابٚێ. کٍاضأی ٔبثٛغسێٕیات، ی ضإا
ٚأەظ سەریکای پیػاەی ِابفٛٚر  چٕایٓ، لابڵی صەضات چٕای تبیجەتی سۆیبْ ٘ەیە، ئە

ٛار تّەْ ٔرسی ٘ەیە، ٕەیی زۆر ٌە لبڵی ئێرأی کر ٚ صەضت کرصی ض ضٕە صٚٚ تب چ
الِابْ زۆر ٌەگەڵّابْ  ەصا کەضێک ٘بت ثاۆزۆرتر ثەرگە صەگرێت. ٌەٚ ِبٚەی ثبغترە،

ٚازەی ضٕە ثٛٚ، ٚتی ٌە ەدٛرِەت ثٛٚ، ئەٚ پیبٚە ٌە رٚٚضیبگەرِٛگٛڕ ٚ ث ٚە پەڕە
ٚ ثیطت ٚ دەٚتضا ئێرأیەکابْ ئەضایریبْ  ص براتٛٚ ٘بتٛٚە. ٌە ٘ەزار ٚ ٘ەغت ضٗض

ٛاضتجٛٚ، ثڕٌە کٍضأی کرصثٛٚ، کێ أیبریی ثبغی صاثە ئێّە. گٛتی یەێک زیەکبْ ژٔی س
ی ثە صٚٚ ٘ەزار ٚ پێٕطااەصئێاارە،  ڵگرأی ٌە ساابچ ٘اٗا صیٕاابر صەکااڕێ ٚ  پێطااتی ڕێاٛا

ەْ صەیفرۆغاااێتەٚە. ٌە غااابری ثەغاااضا سەریکااای  ج ٘ەزار تااّا ٌەثااابزاڕ صأەی ثە پێاإا
ٚ،ە. ئەٚ غاەراثەی ئاێّە ٌەغابر یکبرٚثبری ثبزرگبٔی سەڵکای  کڕیّابْ زۆرثابظ ٔەثٛا
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ٓ ٌە غاابر ص یٓ صە٘ێإا ، کۀااگٛٔااضەکبْ ٘ۀگاٛا ضٚٚی ٘ۀگەکاابْ ٌە گااۆزەی ەیفرۆغآا
ە ٚ کٛٔێکیاابْ ثااۆ ٘ێػااتۆتەٚە ٚر چاابکرٚا ە ضاٛا ٚأی غاابری ضإا ی صأیػااتٛ ٚٚا . تە

ٚاٌای غابرەکەظ ضٛا ٔی ِەزەة ٚ غایعەی تابکضٛ ەکابْ ە. کٛرصیٔیٚ تەرا تێاضایە. 
ٛاگەٚرە ٚ ثچٛٚک ثە دٛرِەت ٚ صٌ ٔیابْ زۆر سۆغاە ۆڤبٔٓ، ٌەگەڵ عیطابییەکبْ ٔێ

 ٘ەیە. ٌەگەڵ یەکضی  ٚضبتٛ ضەٚصاییبْ
ڕەٚای غاااابری ضاااإەیە ٚ ثاااابٚەگەٚرەی فەرِاااابٔ ٕەریێاااارئبِبٔٛاڵساااابْ صاِەز

ێطاااتبی غااابرەکەیە. ثااابر ٚ ئێطاااتبی ضااإەیە. سەضااارەٚ سااابٔیع ثااابثی دااابکّی ئ
غااکۆصار ٌێاارە ضاابزکراٚە ٚ پێاای صەڵااێٓ ثاابسی سەضاارەٚ ساابْ. ئەَ  وی یااٗ سبٔٗ ثبڵٗ

ٛڕەکەی ٌە غٛێٕەظ ثە سەضارەٚئبئب ثە ٔبٚثابٔگە. صایکای دابکّی ئێطاتبی ضإە کا
ٚەک صەڵاێٓ ئەَ  ژێار چابٚەصێری صایە.یە ٚ ئەَ صایکەظ ٌە تبراْ ٌەتەٚرێس زیٕضأی

زأای صەضاەاڵتضاری ئێاراْ چۀاض ٘ەڵەی کارصٚٚە، ٘ەر ثاۆیە  سبٚەْ صەضاەاڵتە واٗ
چااٛٚە. تاابٚأی ئەٚ ساابّٔەظ ئەٚەثااٛٚە، ٘ەغااتب٘ەزار تااّەْ  ئەٚیااع ثەغەزەثااضا

اڵسبْ ِیاٛاْ ثاٛٚیٓ، بٔۆێّە ٌە ِبڵی ئبِئ یبتی صیٛأی ثەثێ جێ سەرج کرصٚٚە،ِبڵ
ٌە صەٚرەی صەضااەاڵتی ثاارای ٚاٌاای ئێطااتب، ٚەزارەتاای ئەٚ سەریکاای ثڕیٕاای صار ٚ 

ثٛٚ ثۆ ضابزکرصٔی ِابڵەکەی ساۆی. ثەتابیجەت صەرک  صرەستی ثبسی سەضرەٚئبٚا
 ەضەاڵت الصا؛ ئبِبٔٛاڵسابْ، ٚەستاێص ٚ پۀجەرە. کبتێک ثراگەٚرە ٚاٌی ئێطتبی ٌە

ٚ ثەغاّەیٕەتبْ ٚ ٔابٔەٚەی غاەڕ ٚ  رصأی ٘ەژاٚ صەضتی صاٚەتە ئبزارزأی ٔبٚثرا
 گرت ٚ تەِجێی کرص. ئبژاٚە، ٔبٚثراٚی

ٚاٌاای سااۆی گەیبٔااضە داا ضااەرثبز  ي سٚری غااب، غبصەضااتٛٚری صا، صٚٚ پاٗاکبتێااک 
ٚاٌای ئێطاتبصا، سەریکای سسِەتڕەبٔئبِبصە ثکەْ ٚ ٌە ٔبٚۀاضی فەرِا . کارٚایی  صْ ثٓا
ە ثەضاە ریکای ڕا٘ێٕابْ ٚ ِەغاك کرصٔیابْ یبْ ڕاثگابت ٚ سەرصٚٚ کەضی سابٚەْ پٍا

ْ. صۀگاای تەپااڵ ٚ ثبڵەثاابْ ثبزأە چەکااضار ٔەئێطااتبظ ئەٚ ضااەر ثەاڵَ تااب ثێاات، کاارٚا
ٚاٌیابْ ٚەک ضاەر٘ۀگ ٚ فەرِبٔاضە صیابری کارصٚٚە، ثەجٛ أی ثەر گٛێ صەکەٚێت. 

ٚاٌاای ئەٚ ٚاتاابیەکی ضثڕغااتەی ٌە صەضااەاڵت ثەاڵَ   صیااکە ثااۆ ٚەرگرتٕاایا ٔەِاابٚە. ثە 
کی صیکەیاابْ صأاابٚە. ئەِەظ ٌە ێِەتی ٌە تاابرأەٚە کەضااٚثاابری دکاٛاِبڵیاابت ٚ کبرٚ

ی کەَ کرصۆتەٚە. تۀیب صەضەاڵرِبٔٗ ف ٚایی ٔبٚثرٚا تی ثەضەر ِٛڵک ٚ ِبڵی سۆیضا ڕە
٘ۀبرێکی ثبغایبْ ثاۆ ٘ێٕابیٓ ئەٚەظ ٌە ثبسەکابٔی ساۆی ثەر٘ەِای ٔابٚچەی  ِبٚە،
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ٚ، ٘ۀابری ضابٚە ٌە غبری ضبٚە ٘ێٕبثٛ٘ەٚراِبْ ثٛٚ. ڕیػەی ئەٚ ٘ۀبرأەیبْ ٌە 
 ٚ ثبٔگە. ترێی ئەَ ٔبٚچەیە ثە ٔبِیەیە ٚ پێی صەڵێٓ ترێ عەضکەری، تبَئێرأضا ثۀبٚ

 .ٚ چێژێکی تبیجەتی ٘ەیە. جۆرێک ترێیبْ ثۆ ٘ێٕبیٓ ضٛٚر ٚ ضپی ٚ ثەثێ ٔێٛک ثٛا
چۀض جۆر ترێی صیکەیبْ ٔیػبْ صایٓ ٚ ثەغێکی ثبغی ٚغک صەکۀەٚە ثۆ زضتبْ، 

ٚتی ٚ کبڵٗاِٚەظ پێی صەڵێٓ ِێٛاەئ ٚٚا  ثبغایبْ ٘ەیە ٚ ٚرصە وی ژ، غٛا ٚرصە ٌە تە
 از ٚ ئبژەڵی کێٛی زۆر صەثیٕضرێ.رثْٛٚ صاثٛٚ. ٌە ٔبٚچەکەصا ٚرچ ٚ ثە

ثەفر ترۆپکااااای غااااابسەکبٔی ضاااااپی کااااارص ٚ ٌە ر،ٗ ضااااایبزصەی ِااااابٔگی ئۆکتۆثااااا
ٚا ثەرصێکااای تبغااارٚاەغاااتەکبْ تااٛاپێض ساااع ٚ ٘ەیە ٚ ٔە ایەٚە. ٚتیااابْ ٌە دەضاااۀب

ە، ثۀێسیىااٗا ەی تااابیجەتی ٌەضاااەر ٘ەڵکۀاااضرٚا ئبرغااایٓ ثاااباڵیی ثەرزە. صٚٚ  ی ٚێاإا
ەی پ ێٛە صیابرە، ثەاڵَ کەٚتاۆتە ژێار گاڵ. پابرچەیەک ٌەٚ ثەرصەیابْ ٔیػابْ ٔٛٚضرٚا

 ثەرصەی ٘ێٕبٚە. ر، ئەٖٚ کطبٔضثۀبٚی ئەٌ ن یٗ ڕیضٖیبْ کبتی سۆی گەئێّەصا، گٛت
ڕاٚ، پۀجاب  ٚە چٛٚیٓ ثۆی ٘ەِەصأەی ئۆکتۆثەرصا، ٌە ڕێگبٌە پبزصەی ِبٔگ

اڵساابْ، غااٛێٕی ِاابٔەٚەی ئااێّە، پرصێکاای پێاإج ٘ۀگاابٚ صٚٚر ٌە ِاابڵی ئبِبٔٛٚ 
تەضااک ٚ صرێژیاابْ ٌەضااەر چەِەکە ڕایەڵ کاارصٚٚە، ثەرزی پاارصەکە زۆرە ٚ 

 صێت. ٚاصیبرە ٌەکبتی الفبٚصا ئەَ رٚٚثبرە ئبٚێکی زۆری پێضا
ٔی ٚ ضااااەِبکەرێکی ضااااۆزا ِاااابٔگەصا، چبِٚاااابْ کەٚت ثە زصەی ئەٌٚە ٔااااۆ

سێسأٓ ٘بتْٛٚ ٚ ٌێارە گیرضابٚٔەتەٚە. ٚەک  گٛتیبْ ئەٚأە ٔسیکەی صٚٚضەص
صەثاآ ٚ چااً ٚ پێاإج سااٌٛەک ٌە غاابرەٚە  صەڵااێٓ ئەٚ ضااەِبچیبٔە ثیطاات کەش

صەضااات ثە  ٚغاااتی صڕٖ ٚرْ. ٔااابٔی سۆیااابْ ٌە ڕێگااابی ضاااۆزأییگەری ٚ ثٗصٚ
ی سۆیابْ صە٘ێإٓ؛ ٌەضاەر ک ٘ەر ٌەٚ ئبفرەتابٔە ٚەزٌەٚ کارصارەصە٘ێٕٓ. زۆرێ

کەضاااێک ثیااابْ ساااٛازێ ِێااارصی  صەضاااتی ِەال ٚ غاااێشبْ تاااۆثە صەکەْ ٚ ٘ەر
پێااضەکەْ. ئااێّە ثە چاابٚی سۆِاابْ چۀااض ئبفرەتێکّاابْ صیااتٓ ٌەٚپەڕی جٛأیااضا 

صەگاااٛتٓ. ثەگفتااای ئەٚ  ٌە سۆغااایبْ گۆرأیااابْ ثاااۆ ضاااەِبیبْ صەکااارص ٚ ٘ەر
رکاای ٔاابکەی ثە تە ئااێّە ٌێّاابْ ژٔەٚتاآ سااٛٚیەک ثگااری ثەغاایری،کەضاابٔەی 

 ٌەٚ کرصار ٚ ئبکبرەی سۆیبْ ٔب٘ێٕٓ. پیری، تبزە ئەٚأەظ ٚاز
ەڵپەڕکاااێ ٚ ضاااەِبی کٛرصەکااابْ جاااگە ٌە رەلاااص ٚ ضاااەِبی ئێرأااای، ٌێااارە ٘

ٚازی فااارەش. جااًا ٌٛٚڕ٘ەڵ گتۀااابٔەت ٌە ،ی ٘ەیەتبیجەتّۀاااضی ساااۆ ەکااابٔیع جیاااب
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ٛأیضایە ٚ ٘ەڵپەڕیٓ ٚ ضاەِبکرصٔٚ یبْ ٌە کەش ثەرگی تبیجەت ثە سۆیبْ ٌەٚپەڕی ج
ٚاریاضا ٘ایچ  ٚأی کٛرصە ٚەرٔەگرتٛٚە ٚ ٘ی سۆیبٔە. ٌە کابتی ضاەِبکرصٔی ژْ ٚ پیاب
ٚأە، ثەاڵَ  ٛأتریٓ ضاااەِبی صٔیاااب ٌەالی ئە ی ٚ ثاااێ غاااەرِییەک ٔااابثیٕی ٚ جااا صزێااٛا

ٚأە رص ئااێّە ثیٕیّاابْ ئە صەضااتەیەکٓ ثۀاابٚی  ضااەِبی ئەٚ سااێڵەی کە ثە ٔاابٚی کاٛا
ٚأضا صەژیٓا ٚ فاڕی ثەلەرەج، ٌە ە ٔێٛا ٔێٛ ئە ٚأە کبتێاک صێٕا رصەٚە ٔیایە. ئە ضاەر کٛا

گ ٚاڵەٚە صێٓا ٚ ضاەرەتب صەٚرێاک ثۀێٛا ثەرۆکای  ٚ کۆڕی ضەِبکرصٔەٚە ثە ضٕا ئاب
ٚاتاار کەضااێک ثەسەڵااکەکەصا ٌااێ ص رچاابٚ صەکەْ ٚ صەچآا ٌەضااەر کۆغاای ەصەْ ٚ ص

ٚازصاص ە ٚ ئااب . ثە ٔاابزٚ عیػاٛا ەکەظ ەکەْ ٚ کەضاای تاابیجەتەٚە صڵاای ٔەرَ صۀیػآا
.  ئەغارەفی ثێات یابْ ٘ەر پابرەیەکی صیىٗائەٚە  غاب رەی صەصاتێ،ثەکەیفی سۆیبْ پە

ٛارصٚٚە  ە کەضااێک ثچااێ ٚ صزی ثکاابت، ئەٚ ِاابڵەی ٔاابٔی ٌااێ ساا ئەگەر ٌەغاابری ضإا
صەکبْ ثەگػتیی تب ثڵێی ڕۆح ثە٘یچ جۆرێک صەضتی ٔبکبتێ ٚ ثە الیەٚە ٔبچێت. کٛر

ٛأگرْ،ۆڤبْ ضٛٚک صٌ سەڵکی ئێرْا  ئەٚۀضەی ئێّە ثیٕیّبْ کٛرصەکبْ ٌە چبٚ ٚ ِی
ٚاییەکبْ. ْٛا صەگرْ، ثەتبیجەت ٌە ئب  زۆرتر دٛرِەتی ِی

الری غااە٘یضاْ صا ر، ٌە کااۆڕی پرضااەی ضاابٗ ثیطاات ٚ ضااێی ِاابٔگی ئۆکتۆثاا
ٌەٚ کاااۆڕەصا ساااۆظ ٚێاااژی ثااابظ ٘ەثاااْٛٚ ٚێااإەی ئەٚ  ثەغاااضاریّبْ کااارص،

 کۆڕەِبْ ٌە ئیطفە٘بْ چبٚ پێکەٚت.
 

  ئەو ڕێگایاًەی ئێوە پێیدا ُاتیي
 ێیبٔەی ٌە صاٚێٕی چەِی کبٚەْ:ڕ ئەٚ

ڕێگبکەی تەستبٔییە ٚ  چٕٛە گٛٔضێکە ٌە ضێ فرضەسی غبری ضٕە. -یەکەَ
 ێک ٌە رٚٚثبرەکەٚە صەڕٚات.س رەضٗ ِەٚصای فٗ
گٛڵ صەغت، ئبٚاییەکی گەٚرەیە. ٌە غبری ضٕەٚە ضێ فرضاەر ٚ  -صٚٚەَ

 .ٔیٛ صٚٚرە. ئەَ ڕێگبیەظ ثە صارضتبٔضا صەڕٚات ٚ ثەرز ٚ ٔسِی زۆرە
ڵ ضاإە ضااێ  یجەتە ثە ٚاٌاای. ٌەگااٗغااب٘ێٕی گااٛتٕێکی صڵگیاارە ٚ تااب -ضااێیەَ

 اڵَ زۆر چڕ ٔییە.. ئەٚیع ثە ٌێڕەٚارصا صەڕٚات، ثەِەٚصایە فرضەر
رٚأطەر الصێیەکی گەٚرەیە ٚ ٌە صەغتێکی ثەریٕضا ٘ەڵکەٚتاٛٚە.  -چٛارەَ

 چٛار فرضەر ٌە غبری ضٕە صٚٚرە.
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 ەیبْ ثەغی کرِبغبٔە. ضێ فرضاەرٛٔضێکی گەٚرەیە، ئەٌِەِٕی، گ -پێٕجەَ
 ٌە ضٕەٚە صٚٚرە ٚ ڕێگبکەی صەغتە.

 ِب٘ی صەغت، فرضەر ٚ ٔیٛێک ٌە ضٕەٚە صٚٚرە. -غەغەَ
 

  هودای رواًسەر تا زەُاى
جااٛأڕۆ، ضاااێ فرضااەر ٌە رٚأطاااەر صٚٚرە، ڕێگاابی ثبغااای ٘ەیە ٚ  -یەک

 غبرۆچکەیە.
ثااابٔی زۆر ڕێگبٚێکە ٌە ضاااێ فرضاااەسی رٚأطاااەر، ٌٛٚغااای، گٛٔاااض -صٚٚ

 ٔبسۆغە.
صەغااتەثۆر، ڕێگاابی ئەٚێ ٌە ٌٛغاای سراپتاارە ٚ ئەٚێ ثە ضاإٛٚری  -ضااێ

 کٛرصضتبْ صەزأٓ.
. ڕێگبکەی ئەٚۀضە ٔبسۆغە ی رٚأطەر صایەزە٘بٚ ٌە چٛار فرضەس -چٛار
 کرصْ ٔبیێ.ثۆ ثبض

 ڕێگبکبٔی ضەرٚٚیی چەِی کبٚە:
ت. ثۆ ضاەر ی صەغٌە ڕازاٚەر تب غبئبٚا، صٚٚفرضەسە. ٌێرەٚە صەچێتە ِبض

ضااااەسە. رٗ راکە ضااااێ فٗ ثەاڵَ تااااب کبرٚأطاااا رٚٚثاااابرەکەظ صٚٚ فرضااااەسە،
کبٔیبٚەکبٔی چەِی کبٚە ٌە ئابلەٚەصێٓ. ئەِەظ گٛٔاضێکی کٌٛیابییە. ڕێگابکەظ 
ثۀێاااااٛ کاااااێڵگە ٚ زەٚی ٚ زاری ئەٚ ٘اااااۆزەصا صێااااات ٚ ثە چەِااااای کااااابٚەصا 

 ٚ ڵکی کٛرصضاااتبٔە، پێااإج فرضاااەسە. ضاااّەالٛصەڕٚات.کەِااایٓ، ضاااەرەتبی ِااا
تەپۆڵکەی ئیطّبعیً صٚٚ گٛٔضْ ِەٚصایبْ صٚٚ فرضەر ٚ ٔیاٛە. پیار ِێماضاراْ 
گٛٔضێکە ٌە ضاێ فرضاەسی، کەٚأە الصێایە ٌە ضاێ فرضاەسیضا، ٌەفابر ٔاێ غاۆر 

ە ٚ ٌە صٚٚ فرضاەسی ٚ ٔێاسار ٌە یگٛٔضێکە ٌە چٛار فرضەسی، ثسڵیابْ ئابٚەصأی
گٛٔاضێکە ٌە  ضێ فرضەسی ٚ کاٛٚاش گٛٔاضێکە ضاێ فرضاەر صٚٚرە، پبڵۀگابْ

چااٛار فرضااەسیضایە ٚ کەٚتااۆتە کۆغاای چیبکاابٔەٚە. ٌە ٔسیااک پاارصی رٚٚثاابری 
پبڵۀگبْ چەِی کەٚە تێکەڵ صەثێتەٚە، پارصی ِەالِاذەِەص صٚٚ فرضاەر ٚ ٔیاٛ 

رزەکاابٔەٚە. صیٍیاابْ ٌەضااەر ڕێاایە ٚ ٗ عاا صٚٚرە. ئەٚیااع کەٚتااۆتە ٔێااٛاْ چیاابثە
ثاابری پبڵۀگبٔااضا ئاابٚی رٚٚثاابری ِەریااٛاْ ٌە ضااێ فرضااەسی ئێاارەٚە ثە رٚٚ



 175 

صەچێااتەٚە ضاایرٚاْ ٚ دەجاابح ٔاابٚی گٛٔااضێکە ٌە چااٛار فرضااەسیضا کێٛەکاابٔی 
رٚاْ صٚٚ فرضاااەر ٚٔیاااٛە. ٌێااارەٚە ئااابٚی چەِااای يزۆر ثەرزْ، رٚٚثااابری ضااا

  لػاڵق تێکەڵ رٚٚثبری کبٚە صەثێتەٚە.
 

 گوًدەکاًی ًاوچەی باًە و هەریواى و ُاوراًاى 
ەڕۆ، پۀجاب ٚ ٔیٛا فرضاەر ٌە غابری ثابٔە صیەکەَ: سێٍٛش، چًا ِابڵە  ٚٚرە. کێٛا

ێک ٌە ثااابٔە صٚٚرە. صۆٔااێص، ضااای ِاابڵە ٚ ٔیااٛا فرضااەر ٌە ثااابٔەٚە ِاابڵە ٚ فرضااەس
، ثیطاات ِاابڵە ٚ ٔیاٛا فرضااەر ٌە غاابری ثاابٔە صٚٚرە. گەرِاابٚ ثیطاات  صٚٚرە. یەزصْا
ِبڵە، ضێ فرضەق ٌە غبری ثبٔە صٚٚرە. چبِجبرٚ، ثیطات ِابڵی ٌێایە ٚ صٚٚ فرضاەر 

ضەیرْا ثۀاض، پابزصە ِابڵە، یەک فرضاەر ٚ ٔیٛا ٌە غابر  )ٔیرْا ثۀض( غبر صٚٚرە.ٌە 
 جێیە.ژاڵ( ٘ۀگەژاڵ، ضی ِبڵی ٌێ ٔیػتەصٚٚرە. )سبْ کە

ِیرغابص ڕاز، صٚازصە ِابڵ، ٘ۀجیاراْ  -صٚٚەَ: گٛٔضەکبٔی صەٚری ِەریٛاْ
ِاابڵە ٚ ٔیااٛ  صٚازصە ِاابڵە ٚ فرضااەسێک ٌە ِەریااٛاْ صٚٚرْ. صراٚاراْ، پاابزصە

فرضااەر ٌە ِەریااٛاْ صٚٚرە. ٔەی چاای، پبزصەِاابڵە ٚ ٔیااٛ فرضااەر ٌە ِەریااٛاْ 
یااٛاْ صٚٚرە. لەاڵی ٘اابٚ، ثیطاات ِاابڵە، فرضااەر ٚ ٔیٛێااک ٌە ِەر صٚٚرە. ساابُٔ

یەک فرضااااااەر ٚ ٔیااااااٛ ٌەغاااااابر صٚٚرە. ئەٚ لەاڵیە صٚٚ ضاااااابڵ ٌەٚە پااااااێع 
ەکبْ گرتجٛٚیاابْ. لەاڵی ئەِیئاابٚا، صەِاابڵە ٚ فرضااەسێک ٌە ِەریااٛاْ يعٛضااّبٔی

ەکبٔضایە. زەڕیٓ جۆ، ثیطت ِبڵە ٚ ٔیاٛ يصٚٚرە. ضێ ضبڵە ٌە صەضتی عٛضّبٔی
رضاااەق ٌە ْ صٚٚرە، ضاااەعضاٚا، صە ِااابڵە ٚ ٔیاااٛ ففرضاااەر ٌە غااابری ِەریاااٛا

. تۆِابْ ِەریٛاْ صٚٚرە. ثەیبٚا، پبزصە ِبڵە ٚ ٔیاٛ فرضاەر ٌە ِەریاٛاْ صٚٚرە
گٛٔااضە  ضاابڵە ئەٚ ەغاابری ِەریااٛاْ صٚٚرە. صٚٚپاابزصە ِاابڵە ٚ ٔیااٛ فرضااەق ٌ

ٌەژێاار صەضااەاڵتی عٛضااّبٔی صایە. ئاابش گااٛڵ، پاابزصە ِاابڵە ٚ ٔیااٛ فرضااەر ٌە 
ِەریااااٛاْ صٚٚرە. ضاااابٚصجی، پبزصەِاااابڵە ٚ فەرضااااەلێک ٌە ِەریااااٛاْ صٚٚرە. 

 ضبڵێک صەثێ ٘ێسی عٛضّبٔی صەضتیبْ ثە ضەر ئەٚ گٛٔضەصا گرتٛٚە. 
کە ِابڵە ٚ چابرە ضار، صەەیە ٚ تەتػِبڵٚیطب، ٔۆ ثٕە -ضێ: ثەغی ٘ەٚراِبْ

الی ٘ەٚراِبٔەٚەیە. گٛٔضی غێز سابْ، پابزصە ِابڵە ٚ چابرەکە  فرضەسێک ٌەٚ
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الی ٘ەٚراِبٔە. صێسثای، پابزصە ِابڵە ٚ ٌە صٚٚ فرضاەر ٚ ٔیاٛی  فرضەسێک ٌەٚ
٘ەٚراِاابٔە. کەرچااڵ، صٚازصە ِاابڵە ٚ ضااێ فرضااەق ٌە ٘ەٚراِاابْ صٚٚرە. ساابْ 

ِابڵەیە ٚ یەک  صٚٚعیض، صەِبڵە ٚ فرضەلێک ٌە ٘ەٚراِبْ صٚٚرە. ثەڵشب، پابزصە
فرضااەر ٌە ٘ەٚراِاابْ صٚٚرە. ٔٛضااٛر، )ٔەٚضااٛص( ضاای ِاابڵە ٚ فرضااەسێک ٌە 
٘ەٚراِااابْ صٚٚرە. ٔااابرٚێ، پااابزصە ِااابڵە ٚ فرضاااەسێک ٌە ٘ەٚراِااابْ صٚٚرە. 

  تەٚاٚی ئەٚ گٛٔضأە ٌە ضەردەصی عٛضّبٔیٓ.
 

 
  
  
 
  
  
  

  

  
 


